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LOKALBLADETS
E-mail adresse er:

lokalblad@hotmail.com

Giv en god gave
Kender du nogen uden for lokal-
området, som kunne have interesse 
i at få Lokalbladet, så giv et abon-
nement i gave ! 
Det koster 200 kr. om året.

Gavekort fås ved henvendelse til 
Alice Lemming

Tryk : Silkeborg Bogtryk
Oplag : 730 stk.

Deadline d. 
25/2 - 25/5 - 25/8 - 15/12

Lokalbladet udkommer 4 x årligt
 ca. 20. januar
 ca.   1. april 
 ca.   1. juli 
 ca.   1. oktober

Frivillige bidrag til bladet?
Hvis I ønsker at indbetale et beløb 
til bladet - stort eller lille - kan det 
indbetales i Nordea på Lokalbla-
dets konto nr. 9266 - 5902942531  
mærket ”frivillig indbetaling”.
På forhånd TAK.

Ved henvendelse til redaktionen 
kan I også få tilsendt et indbeta-
lingskort.
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Kære læsere af  Lokalbladet!
At leve er ikke bare det stilfærdigt at eksistere, at lytte efter andre, at tage alt for givet
At leve er ikke bare det at nøjes med at være til, at aldrig risikere, at aldrig turde noget
At leve er meget mere, vise man er til, at tage nogle chancer, at have en mening
At leve er frem for alt det at turde og gøre - hvad man burde, hvad man selv brænder for.

Vi takker for året, der gik og for jeres historier, respons og opbakning 
– for at I tør og gør

og ønsker jer et godt nyt- og lokalbladsår!
Hilsen Alice, Anna, Hanne, Ingerlise, Karsten, Lene, Ruth og Marianne

Nytårshilsen fra redaktionen

Prisstigning på 
abonnement
Post Danmark har hævet portoen, og 
vores blad bliver trykt i en kraftigere 
papirkvalitet, hvilket øger brevvæg-
ten. Derfor stiger vores udgifter til 
forsendelse, så vi er desværre nødt til 
at hæve prisen på abonnementet fra 
175 kr. til 200 kr. årligt. Det håber vi, 
at vores læsere uden for lokalområdet 
har forståelse for og fortsat har lyst til 
at abonnere på bladet.

Hjemmesiden
I 2007 hjalp Jan Sprogø Lokalbladet 
med at få oprettet en hjemmeside, 
som mange flittigt har benyttet. Jan 
har siden da sørget for opdatering af  
hjemmesiden.

Da det nu kniber med pladsen på det 
eksisterende webhotel, har vi valgt at 
flytte domænet til en anden ”host”. 
Foruden at få meget mere plads til 
vores bladarkiv sparer vi også nogle 
hundrede kr. årligt, og lidt har jo også 
ret i en trængt økonomi!

Som en ekstra sidegevinst er den nye 
hjemmeside så enkel i sin opsætning, 
at redaktionen selv kan sørge for op-
datering, så vi vil sige 1000 TAK til 
Jan Sprogø for hjælpen i alle årene!

www.lokalbladet.net er stadig 
adressen på vores hjemmeside, som 
Tine Arhøj er i gang med at oprette, 

og som forhåbentlig er klar til besøg, 
når dette blad læses. Tak til Tine! Vi 
glæder os til at se resultatet!

Pederstrup
er overskriften på en artikel af  Niels 
Erik Nielsen, som Lokalbladet bragte 
for nogle år siden. Vi synes, den er 
værd at genoptrykke, men vi løb des-
værre tør for plads i dette blad. I sid-
ste blad efterlyste Anna Arhøj bille-
der af  butikker i Pederstrup. Tak for 
dem der er kommet! Hvis andre har 
lyst til at bidrage, kan det altså stadig 
nås. Vi bringer helt sikkert artiklen i 
aprilnummeret.
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spejlet

GadeNyfødte

Velkommen til !

Lene & Kristian Rasmussen er flyttet 
fra Hønholtvej 9 til Engholmsvej 12.

Tillykke med dagen

Helle og Martin Bølcho, Haugevej 10, 
fik den 9. oktober kl. 10:02 en dreng, 
som vejede 4610 g og var 54 cm 
lang. Han blev født på Viborg Syge-
hus. Bob Bent Bølcho, som han skal 
hedde, har en storesøster Mie på 7 år, 
storebror Lucas på 9 år og storebror 
Jacob på 4 år.  

Anny Bentsen, Vinderslevholmvej 
36, blev 50 år den 23. november
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 
20, blev 50 år den 27. december
Peter Tøndborg, Tøndborgvej 58, 
blev 75 år den 27. december 
Jeanette & Christian Larsen, Vin-
derslevvej 45, blev gift d. 28. dec.
Ketty & Karl Pedersen, Haugevej 
53, havde guldbryllup den 28. dec.
Lars Abildskov, Holmsløkkevej 4, 
bliver 50 år den 6. februar
Folmer Bech, Vinderslevholmvej 
23, bliver 60 år den 11. februar
Annemette Mortensen, Mausingvej 
43, bliver 50 år den 26. februar

Årets brudepar??
Ja det troede deres venner og familie  
i hvert fald, det skulle være! 
Den 19. oktober holdt Helle Qvist-
gaard Jakobsen & Lars Busk Jen-
sen fest i Mausing Forsamlingshus i 
anledning af  Helles 30 års fødselsdag 
om mandagen den 21. oktober.
Venner og ikke mindst familien tro-
ede, at de var blevet gift og skyndte 
sig at få lavet æresport, og hvad der 
ellers hører med til et bryllup, MEN 
Helle og Lars tog fusen på dem, for 
de var blevet gift allerede den 30. juli.

Søren Johansen, Vinderslevvej 53, 
har fejret 30 års fødselsdag. 

Max og Anne Jacobsen, Tøndborg-
vej 54, blev den 6. oktober forældre 
til Magnus. Magnus er en glad dreng 
med appetit på livet :-)

Den 24. oktober fik Tinna og Søren 
Damsted, Solsikkevej 10, en lille pige 
på 2020 g og 43 cm. Hun hedder Ma-
thilde og blev døbt i Vinderslev Kirke 
den 12. januar. Mathilde ses her med 
storebror Kristoffer på 17 år.

Tinna & Søren Damsted, Solsikkevej 
10, blev gift den 11. maj.

Nørkledamer
Har du lyst til at lave 

lidt håndarbejde 
eller bare til at hygge dig, 

er vi en flok damer, 
der mødes hver mandag 

på Malmhøj 
fra kl. 13.30 til 16.00.
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Ny bogudgivelse
Verner Brink  bor på Haurbakvej, og han har før skrevet til Lokalbladet. Hans 
artikler her i bladet var udslaget til, at Verner skrev sin første bog. Han har nu 
skrevet nr 2, som hedder LANDBRUGETS UDVIKLING.

Lektor Lars Ovesen har skrevet følgende om 
bogen:
Bogen ”Landbrugets udvikling” tager læseren med på 
en rejse ind i landbrugets udvikling gennem mange år. 
Forfatteren er meget grundig i sin gennemgang og trækker 
på sine mange års erfaring inden for landbrugssektoren. 
Dette mærkes tydeligt i teksten, da der drages mange 
paralleller til bl.a. forfatterens barndom på en gård. 
Bogen er delt op i fem overordnede emner med en række 
underkapitler, der belyser forholdene nærmere.

Det skal også nævnes, at bogen er købt til 
Bibliotekscentralen, så man kan låne den, hvis 
man ikke selv ønsker at eje den.

I de solbeskinnede dage 17. til 19. maj  
afholdtes der Classic Race i Aarhus.

Aros forsikring, som er hovedsponsor 
for Classic Race var med i form af  et 
telt, hvori der bl.a. var opstillet en Fiat 
500 veteranbil, som man kunne vinde. 
På Classic Race i Aarhus var Tina Rye 
Lange og familie mødt op. Familien er 
fra Silkeborg. De forelskede sig i den 
lille bil, og Tina udfyldte en kupon for 
at deltage i konkurrencen om at vinde 
bilen.

Der er måske nogen i vores læser-
kreds, der undrer sig over, hvorfor der 
står Æ HVAM på adventskransen, der 
var ophængt på Torvet i Vinderslev? 
Det skyldes, at Henning Hvam, Tre-
kronervej, der døde den 9. november 
54 år gammel, havde sponseret lys og 
krans, så det er et minde om ham.

Hvem har det største juletræ?
Pederstrup mener, deres er det største.Vinderslev siger nok noget andet, men i 
nogle dage stod hovmod nu for fald, for da var træet i Pederstrup væltet!

Mandag den 2. september blev der så 
trukket lod imellem de mange, som 
deltog i konkurrencen – helt præcist 
229 stk.
Tina Rye Lange blev den heldige vin-
der og fik bilen ”overrakt” den 16. 
september ved en lille seance på ho-
vedkontoret for Aros Forsikring af  
direktør Morten Dissing. Til stede var 
også Michael Valbjørn, som efterføl-
gende er blevet familiens assurandør, 
idet de valgte at etablere forsikringer 
i Aros Forsikring efter arrangementet 
ved Classic Race. 

Der var en lille dreng, som glædede 
sig meget til at skulle ud og køre en 
tur i bilen.

Et stort TIL LYKKE til Steen Vin-
dum fra Lokalbladet med det nye job!
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Hvor blev de af ? - Jakob Møller
I 1992 stoppede jeg i Vindeslev Skole 
og forlod dermed folkeskolen.

Forud for det var gået 8 gode år fra 
Børnehaveklasse til 7. klasse. Når 
man sidder og tænker tilbage på 
den tid, kommer der mange minder 
og stemninger frem fra gemmerne. 
Især tænker jeg på kammeraterne fra 
klassen og skolen i øvrigt, lærerne, 
store og små begivenheder ofte 
fanget i hukommelsen som små 
brudstykker. Angående hukommelse 
husker jeg faktisk min barndoms jul 
som grå/grøn. Jeg har i hvert fald 

fornemmelsen af, at jeg år efter år sad 
og ventede på sne i december.

Jeg gik i en lille klasse (som jeg husker 
det 13-14 elever). Jeg var født for 
tidligt og var ikke stor af  min alder 
(nogle ville måske sige ”skravlet”), 
hvorfor der var et sammenfald af  
interesser mellem min mor og skolen: 
jeg fik lov til at starte et år senere og 
vokse en smule til inden skolestart. Til 
gengæld var der god plads i klassen 
med årgangen både før og efter 
vores med over 20 elever. Det var en 
blanding af  elever fra både oplandet 

og selve Vinderslev. Som ”bybo” var 
det altid en spændende verden at 
komme ud til klassekammeraterne 
på gårdene, til dyrene, maskinerne og 
halmhulerne.

Vores to gennemgående lærere var 
Anna Marie Kristensen (matematik, 
hjemkundskab, formning, musik) og 
Merete Touborg (dansk, klasselærer, 
religion, håndgerning). Jeg husker 
det som meget hyggeligt, men især 
Anna Marie talte af  og til med store 
bogstaver, når jeg havde været urolig 
- gerne sammen med en sidemand. 

Gammelt skolebillede
Vinderslev Skole - 7. klasse 1991 / 92

Første række fra venstre:
Poul B. Pedersen, Tina L. Rasmussen, Rikke Bech Würtz, Jakob Møller (læs side 6), Ronni B. Jensen
Anden række fra venstre:
Merete Touborg (lærer), Karsten Laursen, Martin L. Jørgensen, Henrik N. Christensen, Anni Nørskov, Henriette 
Bertel, Anna Marie Kristensen (lærer).
Tredje række fra venstre:
Kent G. Hansen, Luna Pellardi, Brian Petersen, Jane B Kristensen.
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Som hun engang sagde ved en 
forældrekonsultation: ”Jakob er 
den ældste i klassen – og den mest 
barnlige”. Jeg kan stadig høre Anna 
Marie inde i hovedet, når jeg regner: 
”man ganger brøk med brøk ved at 
gange tæller med tæller og nævner 
med nævner”.

Af  andre lærere havde vi blandt andet 
Knud Poulsen til idræt og engelsk 
- Kent fik ham engang til at bryde 
spruttende sammen af  grin ved at 
sidde og vifte med begge ører - det 
imponerede mig meget - jeg kunne 
kun vifte med det venstre.

Andreas Pretzmann havde vi bl.a. til 
idræt - jeg kan huske ham i ringene, 
hvor han skulle vise, hvordan 
øvelserne skulle laves. Han tabte 
gerne briller og kridtholder, men 
frisuren kunne hurtigt bringes tilbage 
til den vante (velsiddende) facon med 
en hurtig kam. Først og fremmest 
husker jeg Pretzmann (han blev 
aldrig kaldt andet) fra de mange gode 
og indholdsrige timer i orientering 
(historie, biologi, geografi) – vistnok 
i 5.-7. klasse. Undervisningen foregik 
lidt som en slags forelæsning (han 
var altid fantastisk godt forberedt!) 
hvor vi skulle tage noter efterfulgt af  
arbejde med opgaver i stoffet. Det var 
meget inspirerende, og Pretzmann var 

meget pædagogisk med en evne til at 
bruge egne erfaringer og oplevelser i 
undervisningen. Jeg kan endnu huske 
ham fortælle om, hvordan han og 
hans bror havde fundet nedgravet 
ammunition under krigen, hvorefter 
lillebroren havde talt over sig (på jysk 
dialekt, naturligvis) ”I ka trow wi hår 
fundet nouwe sture bomber nier i æ 
muers” (beklager transkriptionen). 
Også hans fortællinger fra den 
anden side af  jerntæppet gjorde stort 
indtryk.

Det var nogle begivenhedsrige 
år - også ude i verden. Jeg har 
altid interesseret mig for historie. 
Derfor var Berlinmurens fald og 
hele Østblokkens sammenbrud 
verdenshistorie, som udspillede sig 
lige foran vore øjne.

Efter 7. klasse fik jeg mulighed for at 
tage et år på efterskole i Levring. Det 
var et dejligt år - og en hel særlig og 
udviklende måde at tilbringe et år på. 
Jeg havde, inden jeg startede, faktisk 
lavet en aftale med Birthe Clausen 
om, at hun skulle bruge nogle timer 
på at lære mig at gøre rent. Jeg glemte 
aftalen (undskyld Birthe), men fik det 
lært alligevel. På efterskolen havde 
jeg den samme værelseskammerat 
hele året. Hvilken fantastisk øvelse i 
det sociale – det skulle virke. Så det 

var bare med at behandle hinanden 
ordentligt, ellers kunne stemningen 
godt blive tung på de 14 m2. 
Forstanderen var P. K. Nielsen, som 
var en myndig herre med en høj røst 
(løjtnant af  reserven). Han havde 
stillingen snarere som forstander 
som en livsstil snarere end et job.

I 9. klasse fortsatte jeg til Viborg 
til den Private Realskole. Jeg kan 
huske, at forstanderinden havde 
mig i tredjegradsforhør, inden jeg 
startede - om jeg nu havde tænkt mig 
at lave mine lektier? Ja, det havde jeg 
da.  Ja, for det gjorde man altså på 
den Private Realskole! Nå, det gik nu 
fint, og jeg blev da erklæret egnet til 
gymnasiet.

I sommerferien flyttede jeg ud til min 
far. Herefter tog jeg et år i Australien 
som udvekslingsstudent. Jeg boede 
hos tre forskellige familier dernede, 
hvoraf  jeg stadig har forbindelse 
med den første. Vi skriver af  og til 
sammen, noget som er blevet meget 
nemmere med Facebook. Australien 
er et dejligt land med meget åbne 
mennesker. Af  fortrydeligheder 
kunne jeg måske nok ønske mig, 
at jeg havde haft mere evne/
interesse for fodbold eller anden 
sport på boldbanerne i Vinderslev - 
australierne er gale med alle former 
for sport. Jeg gik i deres ”Secondary 
College”, deres år 10 og 11. Nej, 
hvor følte jeg mig dum! De var jo 
godt i gang med gymnasiepensum i 
matematik. Det var i hvert fald noget, 
som gav blod på tanden til at være 
godt med fra starten i 1. g, da jeg kom 
tilbage til Danmark.

Gymnasietiden foregik på Viborg 
Amtsgymnasium. Det var et dejligt 
gymnasium, som politisk lå ret 
langt mod venstre (også i forhold 
til mig - man er vel vokset op på 
”landet”). Derfor fik jeg mange gode 
diskussioner og blev udfordret på 
min argumentation og mine faste 
forestillinger. Herligt! 
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Efter gymnasiet valgte jeg at læse 
medicin i Århus. Det lugtede tilpas 
meget af  en skønsom blanding af  
naturvidenskab, sprog, håndværk, 
teknik og psykologi til at lyde 
umiddelbart interessant. Det valg har 
jeg ikke fortrudt siden. 

Det gik over stok og sten med mange 
nye og dejlige ven- og bekendtskaber 
igennem studietiden. Blandt andet 
begyndte jeg meget hurtigt efter 
studiestart at komme sammen med 
Anne, og vi flyttede sammen i løbet 
af  det første studieår.

Vi fik vores første barn under studiet 
(2004, Ida Marie), hvilket var en 
fantastisk god beslutning.  Det var 
omkring dette tidspunkt, jeg fik et 
lægevikariat på røntgenafdelingen på 
(dengang) Viborg Centralsygehus - i 
første omgang 6 måneder. Det var 
utroligt spændende. 

Her beskæftigede jeg mig med 
diagnostik inden for røntgenbilleder, 
UL-scanninger og CT-scanninger. 
Det blev hurtigt meget spændende, 
og jeg kunne godt lide at beskæftige 
mig med forskellige slags patienter, 
lige fra den brækkede finger til 
komplicerede scanninger af  pt., 
som var blevet opereret i maven. Jeg 

mødte en læge under uddannelse 
på røntgenafdelingen i Viborg, som 
anbefalede røntgenafdelingen i Vejle 
som et godt uddannelsessted, hvis jeg 
ville gå den vej.

Jeg var derfor næsten fuldstændig 
sikker på, at jeg skulle være 
røntgenlæge, da jeg blev færdig som 
cand.med. i 2007. Vi flyttede til 
Horsens og fik overstået 18 måneders 
turnus - den bestod dengang af  6 
månedes medicin, 6 måneders kirurgi 
og 6 måneder i almen praksis. I løbet 
af  turnus fik vi vores barn nummer 
to, Nikolaj. 

Herefter søgte jeg straks en 
1-årig uddannelsesstilling i 
Vejle - på røntgenafdelingen. 
Umiddelbart bagefter fortsatte 
jeg i speciallægeuddannelse som 
røntgenlæge, som bl.a. var med 
afstikkere til Fredericia og Kolding 
Sygehuse samt to år på Odense 
Universitetshospital. 

Siden da er det gået slag i slag. 
Anne og jeg har lige fejret 10 års 
bryllupsdag. Vi har bygget hus i Vejle. 
Vi har fået barn nummer tre - en 
lille krudtugle på nu godt halvandet 
år (Johan). Jeg har lige færdiggjort 
min speciallægeuddannelse og er 

blevet fastansat som overlæge på 
røntgenafdelingen i Vejle. 

Anne er også på Vejle Sygehus og har 
fået uddannelsesstilling til at skulle 
være onkolog (kræftlæge). 

Arbejdet tager rigtig meget tid 
- først og fremmest fordi det er 
spændende og udfordrende. På 
røntgenafdelingen i Vejle har vi et 
rigtigt godt samarbejde med vore 
praktiserende læger, og vi prøver hele 
tiden at udbygge dette, bl.a. i form af  
forskellige kræftpakker, som skal gøre 
det nemt for de praktiserende læger 
at få scannet deres patienter hurtigt. 
Det er en rigtig øjenåbner i forhold 
til, hvor vigtig god organisering er. 

Jeg er også kommet med i en 
specialiseret gruppe, som på tværs af  
forskellige lægelige specialer arbejder 
med diagnostik og behandling af  
tarmkræft.

Vi besøger af  og til familie og venner 
i Vinderslev og omegn. Min mor er 
flyttet tilbage til, hvor det hele startede 
- på Liljevej. Som Jesper Laursen 
tidligere har fortalt om her i bladet, 
går også vi ned til Vinderslev Skole - 
for at prøve tovbanen! :-) Det er også 
spændende at kunne følge lidt med 
på afstand - ved at læse Lokalbladet 

Jakob Møller

Nikolaj (6 år), Johan (1,5 år) og Ida Marie (9 år)
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Vinderslev IdrætsForening   
Året 2013 er vel overstået. 

Et godt og spændende år for Vinder-
slev Idrætsforening, der bød på man-
ge gode timer på fodboldbanerne, i 
gymnastiksalen og i klubhuset.

Årets afslutningsfester blev som van-
ligt afviklet med stor tilslutning og 
godt humør. To gode arrangementer, 
der markerer afslutningen på sæso-
nen og et godt år.  

Når fodbolden holder vinterpause, 
begynder aktiviteterne i gymnastik-
salen: Der spilles badminton, lidt 
fodbold og igen i år er der rigtig godt 
gang i gymnastikholdene. 

Se mere om holdene, kontaktperso-
ner og træningstiderne for gymna-
stikafdelingen på vores hjemmeside 
www.vinderselv-if.dk.

På hjemmesiden kan man endvidere 
se de kommende aktiviteter, men 
jeg vil lige nævne de første i 2014.  

Den 3. februar kl. 19:00 
er der generalforsamling i klubhuset. 
Mød op og vær med til at få indfly-
delse på beslutningerne i foreningen 
eller bare hør, hvordan året er gået. I 
år skal der vælges to nye medlemmer 
til bestyrelsen, så skulle man have lyst 
til at være en del af  en god besty-
relse i en forening i fremgang samt 
give lokalsamfundet en hjælpende 
hånd, så lad endelig bestyrelsen 
vide, at du muligvis har interessen.   

Den 22. februar kl. 10:00 
skal klubhuset have årets hovedren-
gøring, herunder reparation af  diver-
se småting både inde og ude. Kom 
og giv en hånd med. Af  hensyn til 
rundstykkerne skal der tilmeldes til 
Henrik Holdgaard på tlf. 25 24 78 04.    

Når vi nærmer os foråret, så starter 
fodbolden igen. 

Det sker med opstart for senioraf-
delingen den 1. marts kl. 14:00.

Ungdomsafdelingen starter den 6. 
april kl. 10:00. 

Find støvlerne frem og mød op fra 
starten af  sæsonen. 

Gymnastikken skal også rundes 
godt af. Det sker med en afslutning 
den 23. marts kl. 10:00. Hold øje 
med opslag vedr. arrangementet.  

Årets forårsfest skal afholdes den  24. 
maj. Der skal leges, spilles gadefod-
bold og holdes fest, men meget mere 
om det i starten af  det nye år. Vi glæ-
der os og håber på stort fremmøde.

Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens 
vegne takke alle i og omkring klub-
ben for et godt år. Vi glæder os meget 
til at være en del af  klubben i 2014.

Bjarne Madsen 
Formand

34 år som organist
Metha Giversen, Liljevej 24 i Vin-
derslev har været organist ved Hinge 
og Vinderslev Kirker. Der blev holdt 
afskedsreception den 24. november, 
hvor den blev takket for en lang, flot 
og imponerende indsats.

Dette er uddrag af  Methas tale ved 
afskedsreceptionen:

Da jeg for første gang satte mig på 
orgelbænken i Vinderslev Kirke, var 
jeg den yngste af  de ansatte. Bjerre 
Hansen døde i advent 1983. Knud 
Sørensen er nu en gammel mand og 
er fyldt 90 i dette år. Gunner Lysdal 
Nielsen døde for nylig. De er ikke 
mere på banen. Men det var et godt 
team for en nybegynder, der ikke 

havde musik som det foretrukne fag 
på seminariet, og som aldrig havde 
drømt om at indtage pladsen på en 
orgelbænk. Men skæbnen ville det 
anderledes. 

Lillejuleaftensdag faldt organist Kri-
ste Pedersen på en isglat trappe og 
brækkede det ene håndled. Telefonen 
ringede, og jeg kom til at spille til ju-
leaftensgudstjenesten med 2 timers 
varsel. Det er vist godt, at der på da-
værende tidspunkt ikke var noget, der 
hed båndoptagelse.

Efter de mange år er jeg i mellemti-
den blevet den ældste og overlader 
herefter alderspræsidentposten til 
Frede Møller

Lisbeth Nyrup Christensen fra Me-
nighedsrådet sagde, at de mange år 
måtte vi fejre. Det synes jeg nu ikke, 
at der er grund til. Derimod vil jeg 
gerne benytte det fine arrangement til 
at sige farvel til de 2 menigheder og 
sige tak for de mange gode år.

Det er en meget vemodig dag, og 
selvfølgelig ville jeg gerne, at jeg skul-
le spille igen på søndag, men sådan 
bliver det ikke, og det er også ligegyl-
digt, for det ville være lige så vemo-
digt om 1 år, om 2 år eller om 5 år.

Der kan nok være grund til at min-
des mine forgængere: Kirkens første 
organist var Niels Mogensen, som 
spillede i 36 år. Han var krovært i 
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Vinderslev og slægtning til giveren 
af  kirkens første orgel i 1881, nemlig 
Jens Jensen, hvis barndomshjem var 
den ejendom, som Jens Bakbo senere 
beboede. Gården ligger her lige over-
for på den anden side af  bækken og 
med fin udsigt til Vinderslev Kirke. 

Jens Jensen glemte aldrig sin barn-
domsegn. I sin ungdom vandrede 
han rundt som uldhandler, indtil 
han slog sig ned i Christiania (Oslo) 
som trikotagehandler, hvor han opar-
bejdede en stor forretning og tjente 
mange penge. 

Han tilbød at give Vinderslev Kirke et 
orgel og betale alt, hvad det kostede. 
Størstedelen af  alt, hvad han tjente, 
skænkede han bort, bl.a. til orglet, et 
beløb, der ifølge brevvekslingen mel-
lem Jens Jensen og Niels Mogensen, 
beløb sig til 1200 kr. Senere blev han 
af  Niels Mogensen bedt om et eks-
tra beløb - 200 kr. - til en 5. stemme, 
hvilket Jens Jensen da også spende-
rede, da han helst ville være sponsor 
til hele orglet.  

Men man var i stort bekneb for at få 
en organist. Førstelæreren ved Vin-
derslev skole, Damsgård, havde i sin 
ungdom lært at spille orgel og ville 
også gerne tage mere uddannelse, så 
han kunne betjene det store orgel, 
men han var jo kirkesanger og kunne 
ikke klare begge dele. Ingen af  de 2 
andenlærere havde eksamen til nogen 
af  delene. 

Så tilbød mølleejeren, købmanden 
og kromanden, Niels Mogensen, at 
spille. Han var af  en meget musikalsk 
familie og spillede flere instrumenter. 
Der står, at han spillede gratis i 20 år, 
men Kriste og Jens Pedersen har al-
tid sagt, at det drejede sig om 36 år, 
og det passer også bedre med en ud-
skrift fra den gamle forhandlingspro-
tokol for Vinderslev menighedsråd 
fra 1903 – 1940. Han ligger begravet 
lige uden for indgangen til kirken ved 
siden af  Jens Jensens familiegravsted.  
På Jens Jensens gravsten står, at han 
er født i 1852 og død i 1916.

En kort periode bliver orglet spil-
let af  en Anna Jacobis, til hun rej-
ser i 1921, og lærer Katballe skal så 
spille, indtil en ny bliver kaldet. Det 
sker bare ikke, men Kriste lover så at 
spille, ligeledes til en ny bliver kaldet. 
Det skete bare heller ikke, og Kriste 
fortsætter med at spille midlertidigt i 
56 år. Hun fik – uden nogensinde at 
være ansat - dronningens fortjenst-
medalje for lang og tro tjeneste - og 
fik på samme måde sin afsked – uden 
nogensinde at have været ansat.

Det har heller ikke været noget sær-
ligt indbringende job, ”for hun sad jo 
i kirken alligevel”, og hun måtte selv 
betale sine få nodebøger.
  
Ergo har jeg været en ud af  Vinder-
slev Kirkes 3 rigtige organister i de 
forløbne 132 år, - og den eneste an-
satte.

Gad vide, om jeres nye organist bli-
ver på sin pind i de næste 34 år eller 
mere!

Det gamle orgel i Vinderslev fik en 
levetid på mere end 100 år, og deref-
ter havnede det i kirkegårdskapellet i 
Nykøbing Mors. I 1990 fik kirken så 
det nye Marcussen og Søn orgel med 
14 stemmer, et orgel, der fik mange 
roser fra allerhøjeste sted - bedre or-
gel end alle andre orgler i miles om-
kreds, men det var ikke til en pris af  
1200 kr., men ca. halvanden mill.kr. 
- den gang ca. 100.000 kr. pr. stemme. 

Inden da var menighedsrådet med 
ansatte på besøg på orglets fødested, 
nemlig orgelbyggeriet ”Marcussen 
og Søn” i Åbenrå, hvor alle, der var 
opmærksomme, fangede, hvad der 
stod højt over indgangen til de gamle 
bygninger, hvor firmaet har holdt til 
siden 1830. ”Soli Deo Gloria” stod 
der på latin, på dansk ”Gud alene 
æren”. Vort orgel er altså bygget med 
det formål at takke Gud, mens orgel-
byggere, musikkens komponister og 
organister må træde ind i skyggen, 
til trods for, at håndværkerne havde 
udført et kvalitetsmæssigt uhyre kræ-
vende arbejde, hvor traditionerne er 

holdt i hævd fra tip-tip-oldefars tid, 
og hvor hver lille detalje er håndlavet, 
og hvor hvert enkelt orgel er unikt. 

Der findes næppe 2 ens orgler i kon-
geriget eller for øvrigt globalt, for 
firmaet bygger og eksporterer orgler 
til næsten hele verden. På daværende 
tidspunkt havde firmaet netop bygget 
orgel nr. 1.000, efter det tidspunkt, 
1848, da man begyndte at føre liste 
over nybygninger. Mest spændende 
var det nok at se støbningen af  de 
blanke orgelpiber i en legering af  tin, 
bly og kobber. 

Da vi kørte hjemad, var der vist ingen 
af  deltagerne, der ikke havde forstå-
else for prisens størrelse. Alle kunne 
kun være imponerede. 

Nu er der så gået 34 år. Gad vide, 
hvor mange af  de i dag tilstedevæ-
rende, der sad på kirkebænkene for 
34 år siden?  Der har været onde og 
gode dage mellem hinanden, men jeg 
husker helst de gode!

I den lange tid har jeg haft det privi-
legium at have haft del i kirkens hi-
storie og liv. Jeg har fået mange gode 
venner både over jorden og blandt 
dem, der nu sover sig til muld derude 
på kirkegården. 

Den første var Bjerre Hansen, som 
jeg allerede kendte fra hans tid i 
Hygum-Hove. Det var trygt og be-
roligende, når han sagde, at jeg ikke 
skulle tro, at hver søndag var noget 
særligt. Godt var det trods alt - ikke 
for Bjerre Hansen, men for mig, at 
han tit var syg, så der en tid kun var 
gudstjeneste ca. hver anden søndag, 
for det gav tid og rum til at få fundet 
og indøvet nye præ- og postludier.

Så var der som allerede sagt Knud 
Sørensen, som jeg også kendte på 
forhånd – den diplomatiske sogne-
konge og perfekte kirkesanger – og 
der var Gunnar, som jeg savner rigtig 
meget. Han var god at snakke med, 
for han havde en enorm god hukom-
melse. Og så kom han altid ind i kir-
ken, inden han gik hjem, og vi fik en 
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hyggelig fyraftenssnak.

Alt gik sin jævne gang. Men der kom 
andre tider. En dag kom en af  lærerne 
i Nørskovlund skole farende ind på 
lærerværelset med kirkebladet i hån-
den: ”Har I set? Ved I hvad? Præsten 
holder bøssefest i missionshuset.” Ja, 
dengang vidste vi jo knap, at en bøsse 
kunne være andet end negerdrengen.

Begrebet familiegudstjeneste var i sin 
vorden, og når sådanne nymodens 
griller blev annonceret i kirkebladet, 
betød det blot, at vi skulle synge ”In-
gen er så tryg i fare”. I dag er det noget 
helt andet. Dygtige og ihærdige Anne 
Marie Najbjerg og Helle Frølund for-
står at give familiegudstjenesterne et 
spændende, indholdsrigt og børne-
venligt indhold med Luciaoptog og 
mange andre former for indslag. Det 
har været godt at opleve.

Fra at have en lavkirkelig præst fik vi 
i 1984 en højkirkelig præst med dertil 
svarende liturgi, hvad der i starten var 
årsag til voldsom debat, indtil man 
vænnede sig til det nye. Jeg synes, at 
det gjorde gudstjenesten festlig, men 
det havde den negative effekt, at det 
var svært for mig at finde en afløser, 
da mange syntes, at al den liturgi slet 
ikke var til at finde ud af.
 
Jeg mødte også andre nye udfor-
dringer. Jeg har aldrig set eller hørt, 
at Kriste øvede sig. ”Det havde man 
vel lært, da man gik til undervisning,” 
sagde hun, og det gjorde hun, da hun 
var 16. Nu kunne man ikke længere 
nøjes med pileforspil, og jeg gik på 
kursus ved enhver lejlighed og ikke 
mindst, da det med det nye orgel var 
nødvendigt at lære pedalspil, og det 
lærer man ikke på 14 dage.

Der kom ny bibeloversættelse og ny 
salmebog. Der blev bygget sogne-
hus. Spaghettigudstjenester, kirkelig 
velsignelse, lørdagsdåb, minikonfir-
mander, højttaleranlæg, båndoptagel-
ser af  gudstjenesterne, børnehjørne, 
foredrag osv. kom til.

Der er mange ting, som jeg min-

des med glæde, f. eks. da Flemming 
Grønkjær medvirkede ved gudstjene-
sterne med sit basunspil, eller da der 
var børne-/voksenkor, eller da Knud 
Kristensen fiksede et projekt, så jeg 
kunne sidde lunt og godt i mit paulun 
og forberede mig i den uopvarmede 
kirke.

Jeg elsker vor salmebog med dens 
teologiske og litterære kunstværker 
som perler på snor, og som sikkert 
ingen anden end den danske folke-
kirke har bare tilnærmelsesvis magen 
til. Som organist har jeg aldrig næret 
ønske om at optræde som koncert-
mester, men kun at binde gudstjene-
sten sammen med fokus på den en-
kelte søndag og dens tekster. Orglet 
med alle dets mange fine stemmer til 
trods er den menneskelige stemme, 
Vox Humana, dog den smukkeste, og 
jeg tror, at de fleste af  alle landets or-
ganister må misunde os den skønne 
menighedssang. Tak for den!

Ligeledes er det også en tak værd at 
have kolleger, der møder velforbe-
redte op og i god tid. En taknem-
melig tanke vil jeg også sende til de i 
skiftende tider siddende menigheds-
rådsmedlemmer, som jeg altid har be-
tragtet lige så meget som venner som 
værende arbejdsgivere. 

Skulle jeg udtale et ønske for vore 
kirker fremover, skulle det være med 
et kort bibelsk citat: ”Bed og arbejd!” 
Det er vigtigt at huske på, at vi i vor 
lille robåd har 2 årer: Den ene hed-
der BED, og den anden hedder AR-
BEJD. Hvis vi taber eller glemmer at 
bruge den ene af  årerne, vil båden 
bare dreje rundt på stedet, og vi kom-
mer ingen vegne. Det tilsvarende vil 
ske, med den anden åre!  Og det vil 
være svært at nå i land.

Glem ikke betydningen af  diakonien, 
som har givet os til opgave at gå ud 
på gader og stræder og indbyde de 
fattige, blinde, lamme og handicap-
pede og svage, men glem heller aldrig 
betydningen af  den åndelige forbin-
delse oventil!

Tak til enhver, der har bidraget til, at 
jobbet på orgelbænken har været en 
glæde! 

God vind fremover! Og tak for sam-
været og den fine afskedsreception.

Metha Giversen
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Blytækkere har arbejdet højt til vejrs 
ved Vinderslev Kirke.

”Bump” - ”Bank” - ”Klank” - og så 
igen-igen-igen. Sådan lød det over 
det meste at Vinderslev by fra tidlig 
morgen til hen på eftermiddagen i 
oktober måned. Et spændende pro-
jekt ved Vinderslev Kirke var gået i 
gang.

Blytaget på kirkens nordside skulle 
udskiftes, da det var blevet utæt. Sid-
ste år fik sydsiden også udskiftet nog-
le plader på grund af  utæthed.
Godt der stadig findes blytækkere, 
der mestrer dette ældgamle håndvæk.
Blytækkerfaget er et gammelt erhverv, 
der i dag udføres af  professionelle og 
seriøse håndværkere, der ved hvad de 
har med at gøre.
I dag må der kun tækkes med bly på 
gamle, fredede bygninger, så blytæk-
kerne arbejder kun med restaurering 
og reparation på gamle kirker, herre-
gårde og lignende.
Før i tiden blev blyet omsmeltet på 
stedet og sat op igen, men der er 
kommet nye regler, der gør at tagpla-
derne først skal pilles ned og køres til 
det miljøgodkendte støberi.
Her smeltes blyet om og tilsættes ca. 
25 % nyt bly. Den glohede bly smel-
tes ved 300-400 grader, der så skal 
støbes til ensartede tagplader, så også 
her går man ind for genbrug.
Den flydende blymasse hældes ud 
i forme med glatstrøgne underlag 
af  sand, og på få sekunder er blyet 
størknet til et helt unikt materiale. 
Det siger sig selv, at der skal hånde-
lag og præcision til for at udføre dette 
erhverv.
Der støbes ca. 20 plader i timen.
Blytækker Michaelsen A/S, Hvid-
bjerg løste opgaven ved Vinderslev 
Kirke, og de er et af  Danmarks sidste 
blystøberier i Danmark.
Brødrene Michaelsen er fjerde gene-
ration i blytækkerfaget i Hvidbjerg, 
og de overtog det efter deres far, som 
oplærte dem i faget.

En ting er oplæring i blyfaget, en an-
den ting er opsætning af  de store tag-
plader, så blytækkerne skal nu heller 

ikke lide af  højdeskræk.
Ved Vinderslev Kirke arbejdede de 
højt til vejrs, og nedefra så det faktisk 
halsbrækkende ud, når de som aber 
begav sig opad på tagryggen. Under 
udførelsen har de haft den smukkeste 
udsigt i hele Vinderslev by, hvis de da 
har haft tid til at nyde den. Godt nok 
var kirken godt indpakket i stillads, 
men alligevel!
Mon blytækkerne har tænkt på deres 
forfædre, der for år tilbage har klatret 
på det samme tag, og haft ved præ-
cis de samme plader? Det vides ikke, 
men lidt en underlig tanke. 
Michaelsen A/S har udført et virke-
ligt flot arbejde for kirken, og nu kan 
vi nyde synet af  det flotte omstøbte 
blytag.
Som kirkegænger kan vi nyde de fine 
og pæne rammer, vi har ved vores 
dejlige gamle og velholdte kirke. 
Inde i kirken er der nu også sket no-
get, som kan ses, for vi har fået sat 
pæne afskærmninger op, der skal sik-

Blytækkere på kirketaget
re, at kirkegængerne ikke kan nå var-
merørene under kirkebænkene. 
Kirken og kirkegården er i det hele 
taget velholdt, og dagligt arbejdes der 
på vedligeholdelse, takket være me-
nighedsrådet og de ansatte ved kir-
ken.
Kirken er et samlingssted for alle ge-
nerationer fra Vinderslev og omegn, 
og der er plads og rum nok til alle, 
der gerne vil komme.
Sognehuset ved siden af  Vinderslev 
Kirke summer også af  liv og kreati-
vitet, og det er med til at fortælle os, 
at kirkens budskab og arbejde stadig 
er virksom og går hånd i hånd fra ge-
neration til generation. Kirken her i 
Vinderslev har stadig stor betydning 
for rigtig mange mennesker. Den er 
virkelig et kompas for menneskelivet, 
så vi ved Guds ords forkyndelse kan 
få hjælp til livet i enhver situation.

Anne Marie Vejen Najbjerg
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KIRKENYT

Grathe Sognemenighed

Dato: Thorning: Grathe:
19. januar  2.søndag.e.H.3.kg 10.30 17.00 Gudstjeneste og menigheds-

møde 
26. januar  3.søndag.e.H.3.kg 9.00  10.30
2. februar  4.søndag.e.H.3.kg 14.00 Kyndelmisse og kaffe
9. februar  s.søndag.e.H.3.kg 10.30 Juma Kruse temagudstjeneste 

TV2
16. februar  Septuagesima 9.00 Juma Kruse 
23. februar  Seksagesima 10.30 14.00 med kaffe
2. marts  Fastelavn 9.00 10.30

Gudstjenester

Søndag den 19. januar kl. 17.00 i Grathe, Gudstjeneste og menighedsmøde
Vi begynder i Grathe kirke, hvor vi holder en kort fyraftensgudstjeneste. Herefter er der fællesspisning i Hauge for-
samlingshus. Menighedsrådsformand for Grathe, Verner Pedersen vil aflægge beretning, og sammen vil vi tale om 
kirkens liv. 
Vel mødt til hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.
Tilmelding nødvendig. Skal ske til Anne Grethe Rasmussen, Hauge Minimarked.
Tlf. 86 88 80 13

Studiekredsaftener over troens hovedstykker
De Ti Bud, Fadervor, og Den Apostolske Trosbekendelse (i daglig tale, bare trosbekendelsen) kaldte vor reformator 
Martin Luther for troens hovedstykker.
Det er tekster, som mange af  os kender rigtigt godt, og som er blevet læst, repeteret og citeret i århundreder og stadig 
virker lige vitale. Men hvad er det egentlig teksterne siger?
Ved tre studiekredsaftener vil  pastoratets tre præster udfolde disse teksters betydning og stadige aktualitet og hver 
komme med et oplæg til samtale og refleksion og fordybelse.
Tidspunkterne er:
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00: Om De Ti Bud i Vium Præstegårds konfirmandstue ved Tina Frank.
Onsdag den 19. februar kl. 19.00: Om Fadervor i Thorning Præstegårds konfirmandstue ved Juma Kruse.
Tirsdag den 4. marts kl. 19.00: Om Trosbekendelsen i Grathe i klubhuset i Hauge ved Frede Møller.
Alle er velkomne!
På vegne af  de tre menighedsråd, 
Tina Frank, Frede Møller og Juma Kruse. 

Kyndelmissegudstjeneste i Grathe Kirke den 2. februar kl. 14.00
Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste med lys i stolerækkerne, 
musiske indslag og en kop kaffe i våbenhuset efterfølgende.
Alle er velkomne til en god eftermiddag.



14

Missionshuset på Vinderslevholmvej 8 har købt nye malerier til den store sal.
Kunstmaleren Hago Pedersen, Viborg, havde på forhånd været på besøg for at se, hvordan rummet så ud, inden han 
gik i gang med de to malerier.
Da Hago Pedersen var færdig med malerierne, fik han selv lov til at hænge dem op på væggen, og vi inviterede ham 
til et samvær, hvor han kunne fortælle om sit arbejde, og hvad han havde tænkt med både motiverne og farverne på 
lærredet.
Det var en vældig inspirerende aften, hvor vi fik et godt og meningsfyldt indblik i kunstnerens tanker og malekunst i 
forbindelse med udførelsen af  hans maleri.
Hago fortalte om det der sker, når man maler, for så bliver der helt automatisk en dialog mellem maleren, lærredet, 
farverne og personerne der kommer på. 
Det ene maleri fortæller om en episode fra det Gamle Testamente, og det andet maleri fortæller om en episode fra 
det Ny Testamente; men på begge malerier er der skabt en forbindelse mellem himmel og jord, og for de to malerier 
gælder det, at der er konsekvenser i dem begge.

KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Maleri nr. 1 fortæller om Patriarken Jakob, der er på flugt. Jakob tror sig skjult i mør-
ket, men pludselig er natten som den lyse dag, for Gud rejser en himmelstige og åbner 
himlen for den sovende Jakob. Fra den åbne himmel taler Gud til Jakob.
Gud samler det menneske op, der føler sig alene og forladt. Det er hovedtemaet for 
det første motiv.

Maleri nr. 2 fortæller om påskemorgen, og her 
ses også en stige, men den er omgivet af  duer, 
der kredser over den åbne grav. Jesus er som en 
stige – et kors over den uovervindelige kløft - 
kløften som med sit mørke er synden, døden og 
dommen.
I billedet ser vi et lysende kors og den sorte 
indgang til graven, der skal berette om dødens 
mørke.
Duen på lærredet er sat fri, og vi mennesker er 
som duen i Jesus sat fri til at leve.
Også på dette billede er der skabt forbindelse 
mellem himmel og jord.
Hovedtemaet over dette maleri er friheden ved 
tro på Jesus Kristus.

Malerierne fortæller bibelhistorie for os hver gang, vi samles i hu-
set. Missionshuset kan siges at være kirkens dagligstue, for her i 
missionshuset er der tid til at være sammen om bibelens ord, det 
kristne og sociale fælleskab, hygge, sang, og kaffe. Nogle gange har 
vi også familieaftener med fællesspisning osv.
Missionshuset er et åbent fællesskab for alle, der gerne vil være 
med, uanset alder. Er der nogen, der har lyst til at se nærmere på 
nyanskaffelserne, så gå ind på Vinderslev Missionshus hjemmeside 
www.vinderslev-im.dk og find flere oplysninger om det, der sker i 
missionshuset. 
Se evt. flere af  kunstnerens malerier på www.gallerihago.net

På vegne af  Missionshuset i Vinderslev
Anne Marie Najbjerg
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KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Gudstjenester
 
12.januar:  Vinderslev 9.00.    Hinge 10.30.
19.januar:  Vinderslev 10.30 Degnetjeneste.  Hinge 19.00 Knud Ove Mandrup.
26.januar:  Vinderslev 9.00.    Hinge 10.30.   Vium 16.00 Nadver.

2.februar:  Hinge 9.00.    Vinderslev 10.30.  Vium 19.00 Kyndelmisse.
9.februar:  Vinderslev 9.00.    Hinge 10.30.
16.februar:  Hinge 9.00.    Vinderslev 10.30.
23.februar:  Hinge 9.00 Degnetjeneste.  Vinderslev 14.00 Nadver Knud Ove Mandrup
2.marts:  Vium 9.00.    Hinge 10.30.   Vinderslev 14.00 Familiegudstjeneste

9.marts:  Hinge 9.00 Mogens Tilsted Christensen, Viborg. Vinderslev 10.30 Mogens Tilsted Christensen.
16.marts:  Vinderslev 9.00.    Hinge 10.30.
23.marts:  Hinge 9.00.    Vinderslev 10.30.  Vium 16.00 Nadver.
30.marts:  Vinderslev 9.00.    Hinge 10.30.

6.april:  Hinge 9.00.    Vinderslev 10.30

Tirsdag den 18. februar kl. 19.30 er der sogneaften i Vinderslev Kirke og 
Sognehus. Det er vores egen sognepræst Frede Møller, Hinge, der medvirker 
med emnet ”Kender du din kirke”. Altså Vinderslev Kirke!
Vi ser kirken her i byen, vi kører forbi den mange gange, den er byens ældste 
bygning og tillige den mest besøgte, men kender vi den? Den har stået der i 
tusind år! Fulgt byens befolkning i hverdage, helligdage og ikke mindst, når 
sorger og glæder fandt højdepunkter.
Bygningen rummer en rigdom af  minder, både i bygning og inventar, men 
også i oplevelser.
Frede Møller har været præst ved kirken i 29 år og vil fortælle om kirken, må-
ske mest om tiden, der ligger forud for hans tid.
Efter en god orientering indbydes der til kaffe i Sognehuset á 25 kr.
Vi forventer en god interesse og et godt fremmøde fra folk i Vinderslev Sogn. 
Velkommen! 

Joen, eller sagt med hele navnet: Joen Peter Trier Ludvig, har pr. 
1. december afløst Metha Giversen som organist ved Vinderslev 
Kirke. Måske klinger navnet ikke helt dansk, men det skyldes at 
Joen har færøske rødder og forældre. Sine første 8 år tilbragte han 
i København, hvorefter han flyttede med familien til Færøerne og 
tog skolen og gymnasiet færdigt. Derefter blev det igen København 
med studier, som gav en bachelor i litteraturvidenskab og filosofi. 
Via Århus kom han til Ikast, hvor han har fast adresse og har boet 
de sidste 7 år. Joen har lige færdiggjort en PO organisteksamen ved 
Vestervig Kirkemusikskole. I studietiden har han afløst som orga-
nist ved flere kirker.
De tidligere organister i Vinderslev har været i jobbet i 1-2 men-
neskealdre, så vi ønsker Joen et stort velkommen til en god begyn-
delse!

Finn Najbjerg
Organist, Joen Peter Trier Ludvig
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Minikonfirmander
Fra september til og med november 
har der været minikonfirmandunder-
visning i Vinderslev Kirke og Sogne-
hus. 10 elever fra 3. kl. på Vinderslev 
Skole har trofast mødt op til 2 timers 
undervisning, forkyndelse og leg ved 
Frede Møller og Helle Frølund hver 
onsdag i ovennævnte periode. 
Vi har hørt om døbefonten, som er 
indgangsdøren til kirken. Selve kir-
kebygningen som også kaldes skibet, 
prædikestolen, våbenhuset og dets 
brug gennem tiderne. Alteret og al-
tertavlerne, knæfald, brød og vin. 
Tårnet, som vi også har været oppe i 
og set kirkeklokkerne, som kalder os 

til gudstjeneste hver søndag. Døden, 
som sidder nede ved en af  kirkebæn-
kene. Gået på kirkegården og har set 
gravsteder og kapellet, hvor den døde 
i kisten bliver stillet ind, indtil begra-
velsen finder sted. Vi har set, hvor-
dan graven ser ud, inden kisten bliver 
sænket i graven. Orglet, som ikke er 
et klaver, men et blæseinstrument. 
Præstekjole, alba, stola og messeha-
gel. Hjemmeberettelsessæt. Kalk-
malerierne om Jesu genkomst, hvor 
nogle døde gerne vil have sat hovedet 
på igen. Vi har haft nogle hyggelige 
timer sammen. Spist hundredvis af  
Toves hjemmebagte boller. Uhm!
.

Menighedsrådet ved Vinderslev Kir-
ke har ønsket en klub for minikonfir-
mander, når undervisningen er stop-
pet.

Juniorsjov er derfor en nystartet 
klub for børn, som går i 3., 4., 5. og 6. 
klasse. Børnene behøver ikke at have 
gået til minikonfirmand for at være 
med til Juniorsjov.
Det handler om, at børnene skal have 
nogle sjove og hyggelige timer sam-
men samtidig med, at de får fortalt 
de basale bibelske fortællinger på en 
nutidig og nærværende måde, også 
kaldet dåbsoplæring. 
Vi skal synge sammen. Vi skal lege 
og have konkurrencer. Vi skal lytte. 
Vi skal se. Vi skal være inde og ude. 
På løb, bruge hammer og søm, bage, 
klippe og klistre og meget mere.
Der vil hver gang blive bedt bønnen 
Fadervor.
Helle Braüner Frølund, tlf. 51890574, 
vil være den hovedansvarlige, men vil 
få en masse hjælp af  forskellige fri-
villige ledere, som gerne vil give bør-
nene en masse gode og lærerige ople-
velser og lidt godt at spise. 
Det er gratis at komme i Juniorsjov.

Helle Frølund

Juniorsjov
Hver onsdag fra 14.00 til 16.00

i Vinderslev Sognehus.

For alle børn fra 3. til 6.klasse.

Anne i Fredes præstekjole 
og pibekrave

Her fejrer vi Toves 60 års fødselsdag. 
Hun gav kage og sodavand.

Hele undervisningsforløbet sluttede af  med 
Luciagudstjeneste den 5. december

Årets minikonfirmander 2013

KIRKENYT

Vinderslev Sognemenighed

Vi har hørt om ”sædemanden”, og nu 
skal vi selv prøve at så og se, om kornet 
falder på vejen, på klippegrund, mellem 
tidsler eller i den gode jord
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KIRKENYT

Valgmenigheden

Gudstjenester
Hvis intet andet anføres holdes gudstjenesten kl. 10:30 af  Karen Marie Ravn

12. januar   1. søndag efter Helligtrekonger   Vinderslev 
19. januar   2. søndag efter Helligtrekonger   Levring
26. januar        INGEN 

 2. februar   4. søndag efter Helligtrekonger   Hørup kl. 14
 9. februar   Sidste søn e. efter Helligtrekonger  Vinderslev
16. februar        INGEN
23. februar   Søndag seksagesima    Levring

 2. marts   Fastelavn     Vinderslev 
 9. marts   1. søndag i fasten    Hørup
16. marts   2. søndag i Fasten    INGEN
23. marts   3. søndag i fasten    Hørup 
30. marts   Midfaste     Vinderslev kl. 14(sommertid)

 6. april   Marie Bebudelse    INGEN
 
Ret til ændringer forbeholdes! Se evt. også opslagstavlerne ved de to låger ind til Vinderslev Kirkegård.

Kirkebil: Hvis man vil med bilen til Valgmenighedens gudstjenester, møder og busture, ringer man til Thorning Taxa, 
tlf. 86880175 dagen før og bliver da gratis kørt fra og til sin egen adresse.

Tirsdag den 21. januar kl. 19:30 
Hvordan bestemmer man i Danmark? 
- Magt mellem mennesker - Er folkelig-
hed det samme som at folk selv bestem-
mer? Foredrag i valgmenighedens 
sal ved Rune Lykkeberg, tidligere 
weekendredaktør ved Dagbladet In-
formation og nu kulturredaktør ved 
Politiken.
Han trykker på bl.a. vores smerte-
punkt: at vi for alt i verden holder 
fast i demokratiet som en ideologi og 
værdi i sig selv. Rune Lykkeberg spør-
ger: Kunne det tænkes, at vi kan skif-
te mellem at tilgodese demokrati på 

visse områder - og så på andre områ-

der afstå fra absolut at skulle lade alle 
være medbestemmende.

Rune Lykkeberg skrev i 2008 Kam-
pen om Sandhederne og i 2012 
Alle har ret - demokrati som prin-
cip og problem.

Onsdag den 19. februar kl. 19:30 
Øjets Stemme - Billedforedrag i valg-
menighedens sal ved Per Bak Jen-
sen, internationalt anerkendt kunst-
fotograf, fhv. lektor i fotografi ved 
Det kgl. Danske Kunstakademi, der i 
sine fotografier opdager det gådeful-
de i det helt almindelige, så det taler 
til os og giver mulige åbninger til et 
religiøst rum.
Vi skal denne aften høre fotografen 
fortælle i ord og samtidig se hans bil-
ledværker på lærredet.
Per Bak Jensen har påvirket mange 
unge fotografer og hans egne foto-
værker er repræsenteret på Metropo-

litan Museum of  Art, New York og 
Bibliothéque Nationale, Paris.

Tirsdag den 11. marts kl. 19:30 
Generalforsamling i Kjellerup og 
Omegns Valgmenighed i valgmenig-
hedens sal med dagsorden efter ved-
tægterne og servering med valgme-
nigheden som vært.

For yderligere oplysninger om Valg-
menigheden henvises til hjemmesi-
den: www.kjellerupvalgmenighed.dk.
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Aflastning er ikke en belastning!
Aflastningsbørn er blot lidt eks-
tra sjov i hverdagen - med lidt 
løn oveni. Jeg har, sammen med 
min familie, haft aflastningsbørn 
i snart 12 år. 

For omkring 12 år siden hørte jeg for 
første gang om begrebet aflastning. 
Jeg har været cirka 4, så forståeligt 
nok forstod jeg ikke så meget af  det. 

Mor og far fortalte mig, at vi havde 
at gøre med en pige, som skulle pas-
ses tit. Det syntes jeg da lød som en 
fantastisk idé! En ekstra legekamme-
rat, som endda boede hos os nogle 
gange. Så for mig var aflastning da et 
godt fænomen. 

Christina var navnet, og hun var kun 
et par år ældre end mig. Jeg kan ikke 
huske så forfærdelig meget om hen-
de, da det er længe siden, hun stop-
pede med at blive passet hos os. 

Da Christina flyttede til en anden 
kommune, havde vi ikke noget af-
lastningsbarn længere. Men for snart 
5 år siden kom det igen på tale. Jeg 
kan huske, at jeg kom ind til min 
mor, der spurgte mig, om jeg kunne 
gætte, hvad vores – måske – nye af-
lastningsbarn hed. Klart nok havde 
jeg ikke den fjerneste idé, men til min 
store overraskelse hed hun altså også 
Celina. Nu ville vi altså måske være 
to i huset, der hed Celina – sikke et 
rod! Celina var på det tidspunkt 4 år. 
Første gang hun kom på besøg med 
sin mor og far, trådte den sødeste lille 
blonde pige ud af  bilen. Jeg tror, vi 
alle var enige om, at det ikke kunne 
være anderledes end, at vi da vist 
skulle have sådan en lille størrelse i 
huset. 

En barnlig sjæl med en masse krudt 
i ville give en masse sjov i huset – og 
det gør det uden tvivl. Det er sjovt 
at se mor og far, der kryber tilbage i 
deres pædagogiske sko, da det ikke er 
noget, de gør så meget brug af  med 

børn på 19 og 16.

Skruehammer og uhygger
Celina har indimellem sagt nogle 
sjove ting ligesom de fleste små børn 
nok gør. Bl.a. har vi den berømte 
”skruehammer”, som er et ubestem-
meligt stykke værktøj, der uden tvivl 
ville være en skøn opfindelse, hvis 
den fandtes. Det er bare én af  de ting, 
den lille pige har moret os med. 

Ydermere er der ”uhygger”, som jeg 
helt sikkert ikke ville komme i nærhe-
den af, for de ”uhygger” dér er altså 
ikke for sjov, hvis du spørger Celina! 

Og overgårs, som smart nok er en 
blanding af  forgårs og overmorgen – 
så er du i hvert fald sikker på ikke at 
sige noget forkert! 

Jeg kan også huske en onsdag efter-
middag, hvor hun kom hjem til os. 
De havde i børnehaven haft besøg af  
nogen, som skulle give dem en gave. 
Hvem, der havde været der, eller hvad 
de havde fået, husker jeg ikke, men 
Celina sagde altså: ”Så kommet de, så 
givet de os den og så gået de igen.” 

Celina fungerer som en slags ekstra 
søster, og af  den grund kan man 

selvfølgelig heller ikke komme uden-
om ’smut nu lige med dig’-tider, men 
heldigvis er det sjovt det meste af  ti-
den. Da jeg er den yngste i familien, 
er det en fryd indimellem at have en 
yngre ”søster”, man kan bestemme 
lidt over.

Kan klart anbefales
Mine forældre blev på et tidspunkt 
spurgt af  Kirsten Anneberg (tidligere 
børnehaveleder), om det ikke var no-
get for os, og eftersom de havde talt 
om, at i stedet for selv at få flere børn 
ville de måske hellere hjælpe andre 
børn, der trængte. Så ideen lå dem 
ikke så fjernt. 

Til sidst blev det sådan, at vi skulle 
have aflastningsbarn. På den måde 
kom vi ind i det med aflastning. Til 
trods for at det ikke altid er ren fest, 
kan jeg kun anbefale det, hvis over-
skuddet og lysten er der. Artiklen er 
ikke lavet for at overtale folk til noget, 
men kun for at fortælle om hvordan 
det er, set fra et familiemedlems syns-
punkt – her den yngste. Det er oftest 
hyggeligt og giver lige lidt ekstra sjov 
i hverdagen. Selvom det er et arbejde, 
er det en god gerning for dem, som 
har brug for det. 

Celina Bolander
Tøndborgvej



19

Vinderslev Pensionistforening
Vinderslev Pensionistforening har i efteråret afholdt 3 arrangementer - med stor succes.
 
Første arrangement var HØSTFEST, hvor vi havde besøg af  Verner Brink, som 
fortalte om alle aspekter i høstens historie. Et virkeligt interessant foredrag, hvor der 
blev fortalt ting, som vi ikke vidste i forvejen.
Ved klaveret sad Else Holm og spillede til høstens dejlige melodier.
Stor tak til begge!

 
Ved næste sammenkomst havde vi besøg af  Hans og Tove Thom-
sen, som spillede på hhv. klaver og violin.
Emnet var Grundtvigs sange, hvor vi også fik lært nogle sange, 
som var ukendte for de fleste af  os. Heldigvis fik vi også et indblik i 
Grundtvigs liv og levned, hvilket var meget interessant.
Eftermiddagen havde et rigtig fint fremmøde. Alle gav udtryk for at 
det havde været et godt arrangement.

 
Efterårets sidste arrangement var julecafé ved Bente Sørensen.
Bente spillede de dejlige julemelodier og opfordrede samtidig til at 
gæsterne kom med ønsker til sange.
Det lykkedes desuden for Bente at få puttet 2 nye melodier ind i 
repertoiret. Det var dejligt at lære nogle nye sange.
Foreningen var vært ved nogle stykker smørrebrød samt øl og vand.
Igen var der stort fremmøde.
 

Vores næste arrangementer er:
 
Onsdag den 15. januar kl. 14:30 Vi får besøg af  et kor fra Sandgårdsparken under ledelse af  
 Bente Sørensen, hvor vi i fællesskab synger vinterens sange

Onsdag den 12. februar kl. 14:30  Bent Olesen, Kjellerup fortæller om, hvad vi i disse tider kan  
 gøre for at passe på os selv og vores ejendele

Onsdag den 12. marts kl. 14:30  Lena Papsø, Farsø fortæller humoristisk om originaler og andet  
 godtfolk. En fortælling om mennesker hun har mødt.

Onsdag den 23. april kl. 14:30  Generalforsamling
 Derefter fortæller hørepædagog Aase Slot om, hvordan 
 vi taler til og med hørehæmmede.

SAMTLIGE ARRANGEMENTER FOREGÅR PÅ MALMHØJ PLEJECENTER
Med venlig hilsen

Bestyrelsen
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Vinderslev og Omegns Lokalråd
Så er der igen nyt fra Lokalrådet. 
Denne gang starter vi med en tak til Lone Sandberg, Knud Haugaard og John 
Iversen for deres indsats i Lokalrådet. De har alle tre været med til at løfte 
opgaven med at etablere et Lokalråd her i vores område. Det betød, at vi på 
stormødet i november skulle finde tre nye medlemmer. Det lykkedes ikke på 
selve mødet, men vi har efterfølgende fået spurgt os frem, så vi nu igen er 
fuldtallige. 
Lokalrådet i 2014 består af  Benny Schläger, Hanne Pinholt (referent), Hanne 
Møller Jensen, Christian Larsen (kasserer), Henrik Würtz (web-master), Morten 
Revsbeck og Jane Vibjerg (formand). 
Husk I stadig kan følge os på Facebook, skrive til os på 
vinderslevogomegnslokalraad@gmail.com 
eller ringe til formanden på 29 67 12 03. 

I starten af  november afholdt vi vo-
res årlige stormøde – ja, det er faktisk 
bare et andet ord for generalforsam-
ling. Vi vælger dog at kalde det stor-
møde, da det, udover at indeholde 
en årsberetning, regnskab og et valg, 
også har et mere generelt tema på 
dagsordenen. I år handlede det om 
’2minus1’-vejen, som måske skal 
etableres ad Vinderslevvej. Det er 
en afstribning, som Lokalrådet selv 
har været med til at foreslå, og som 
kommunen nu ønsker at etablere på 
flere veje. Inden stormødet var Jane 
Vibjerg på besigtigelse af  vejen sam-
men med to repræsentanter fra Vej 
og Trafik, og på selve stormødet ind-

ledte de med et oplæg om denne type af  afstribning. Det gav anledning til en god debat og en masse spørgsmål. 
Hvorvidt der etableres en ’2minus1’-vej på Vinderslevvej er i skrivende stund ikke afgjort – den endelige beslutning 
ligger nu hos kommunen. 
Umiddelbart inden stormødet havde vi inviteret lokale foreninger og bestyrelser til et kort fællesmøde. Vi forsøgte 
i år at invitere på mail, men må erkende, at vi på den måde langt fra når alle. Med fællesmødet ønskede vi at skabe 
dialog mellem de mange foreninger – som vi alle nyder godt af  – om, hvad der optager den enkelte forening, hvilke 
udfordringer de måtte have og ikke mindst, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Der blev talt om en fælles mailliste, en 
opfordring til at bruge kalenderen på www.voinfo.dk, afholdelse af  fælles kursus for f.eks. kasserere. Tiltag som alle 
foreninger kan tage med tilbage til debat i egen forening. 
På stormødet i 2012 fik vi sat tre kondemnerende boliger i lokalområdet på dagsordenen. Det har dog vist sig at 
være en meget langsommelig proces. Der har været kontakt og er stadig kontakt til advokater, kommune og ejere, men 
når det kommer til handling, skal vi være meget tålmodige. I efteråret satte kommunen selv en proces i gang med at 
screene tomme og faldefærdige huse i kommunen – en proces vi selvfølgelig tager imod. Det betyder, at vi har sendt 
både kontakter, beskrivelser og billeder til kommunen – også her afventer vi nu en afgørelse. 
Afslutningsvis vil vi opfordre alle til at besøge vores nye hjemmeside 
www.vinderslev-lokalraad.silkeborgkommune.dk – Ja, navnet er ikke nyt, men det er hele opsætningen og en 
del af  indholdet. Vi har været så heldige at få Henrik Würtz med i Lokalrådet, og han har ydet en kæmpe indsats 
med hjemmesiden og vil i næste periode fungere som vores webmaster. Alle foreninger bedes tjekke, hvorvidt 
kontaktoplysningerne er rigtige. Det er nemlig vigtigt, at siden er opdateret, så vi sikrer, at ingen henvender sig 
forgæves. Er der fejl på siden, eller ønsker I noget tilføjet, så send os endelig en mail. 

Jane Vibjerg
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Børne- og Fritidsgården
Midt i alle juleforberedelserne bliver 
det pludselig deadline for indlæg til 
Lokalbladet. Så gælder det om at klare 
hjernen, holde pause fra nisserierne 
og skrue tiden tilbage for at erindre 
sig alle de sjove, spændende, udfor-
drende og fantastiske oplevelser, som 
har fundet sted siden sidste udgivelse 
af  Lokalbladet. Jeg vil sige jer, at det 
ikke er småting, man kan blive udsat 
for, når man er barn eller voksen på 
”børnenes gård” i Vinderslev. Her vil 
jeg forsøge at give jer et indblik i no-
get af  det, der rører sig.

Årets højdepunkt er høstfesten. I 
god tid før festen havde børn og 
voksne tilberedt og nydt frugter, bær 
og grøntsager fra haven. Æblegrød, 
hyldebærsaft og forskellige supper 
tilberedt over bålet hører til favorit-
terne. Trods travlhed med høst og 
tilberedning blev der traditionen tro 
øvet på temaet for børnenes optræ-
den. Alle, store som små, skulle be-
stemme sig for et kostume til dagens 
festlige indslag. Det satte mange sjove 
tanker i spil. Efter optræden og fest-
tale åbnede boderne. Forældreklub-
ben stod for forplejningen. Louise fra 
Vinderslev Forsamlingshus havde til-
beredt maden. Der var 125 personer 
tilmeldt spisning, men flere deltog, 
og alligevel var der rigeligt med mad. 
Nogle forældre havde bagt kager, og 
andre igen anrettet frugt og lavet kaf-
fe m.m. Alle oplevede en skøn aften 
i et fantastisk godt vejr, som betød at 
vi kunne dække op i det fri. Forældre-
klubben sørgede for at fastholde den 
festlige stemning i et fællesfoto, som 
senere kom til at pryde årets skrabe-
julekalender.
Spurvene, som er vores yngste børn, 
har været på efterårstur i skoven og 
samlet materialer, som de senere har 
limet på en lille krydsfinerplade. Mens 
de har malet og limet ihærdigt, har de 
fået sat ord på, hvad de forskellige 
ting hedder.
Mejserne har haft et vindmøllepro-
jekt, hvor hvert barn har lavet sin 

egen vindmølle. Alle sanser er blevet 
påvirket af  vinden, mens vindmøl-
lerne er blevet testet. Der er blevet 
talt om vinden og sunget sange om 
vinden.
Flagermusene, som er vores ældste 
børn, har tilbragt en del tid i ”spej-
derskoven” og naturen tættest på 
os. Gruppen tæller pt. 15 drenge og 
2 piger. Helt naturligt er det, at så 
mange drenge har behov for meget 
plads og mulighed for bevægelse. Og 
det har da også vist sig, at alle, børn 
som voksne, har været rigtig godt til-

pas med udelivet. Der er blevet lavet 
kunst af  naturmaterialer og samlet 
ting til videre forarbejdning på værk-
stedet. I december var børnene invi-
teret til at hente gran i Arne og Else 
Holms skov. Traditionen tro havde 
Else sørget for, at der var lidt godt til 
ganen. Ind imellem julerierne arbej-
der Flagermusene allerede godt med 

skoleforberedelserne. 
Alle børn, uanset alder har haft lejlig-
hed til at lave ting/dyr af  de indsam-
lede naturmaterialer og hvad de el-
lers har fundet interesse for på vores 
udeareal. Det er blevet til adskillige 

kastaniedyr, rønnebærkranse, blad-
skraveringer og nogle ganske særligt 
flotte bladugler.

 Nye børn har fået fast arbejde på går-
den: Først kunne vi sige velkommen 
til Frederikke Klara Møller Franck, 
Laura Rodal Sloth, Jonathan Hamme-
raa Toldam, Annika Vesterskov Bang. 
Og lidt senere til Liva Marie Halkjær 
Rømer. Oliver Damgaard Lehd be-
gyndte hos os til oktober. 

Da vi åbnede den første låge i jule-
kalenderen, flyttede Sofus John Bach 
Kjærgaard hertil. Straks i 2014 siger 
vi velkommen til Smilla Emilia Elkjær 
Olesen. Til februar siger vi velkom-
men til Vibeke Kielsgaard Damm og 
Markus Skov. Og vi glæder os, fordi vi 
ved, at flere nye børn er på vej.

Linda Mortensen
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Renoveringer af  gym-
nastiksal og omklæd-
ningsrum
Hen over det sidste år er der sket sto-
re forandringer i gymnastiksalen på 
skolen. Et nyt fjedrende gulv er lagt 
på, og væggene er renoverede og ma-
lede, så gymnastiksalen nu fremtræ-
der – om ikke ny – så dog med et nyt 
og imødekommende udseende.
Her i december måned lægges der 
sidste hånd på et læreromklædnings-
rum, som er indrettet i det tidligere 
pedelkontor. Omklædningsrummet 
kommer man ind i gennem en dør 
ved siden af  det oprindelige toilet. 
Herefter er det muligt, at lærere kan 
klæde om og gå i bad for sig selv.

Solpaneler
Hen over efteråret er der opsat solpa-
neler på ca. halvdelen af  taget, som 
vender mod syd. Solpanelerne har et 
areal, så de kan levere i gennemsnit 
ca. 1/3 af  den strøm, som skolen 
bruger. Det er rigtig godt, at vi nu 
bruger en mere miljørigtig energi, og 
samtidig håber vi, at vi kan komme til 
at bruge de mange data, som vi kan 
aflæse, i undervisningen, så eleverne 
også får en fornemmelse af, hvor me-
get energi, der bruges på skolen, og 
hvor meget energi solpanelerne kan 
levere i forskelligt vejr.

Skolereformen
Efter sommerferien 2014 træder en 
ny skolereform i kraft. Formålet og 
rammerne har været kendt i nogen 
tid, men udmøntningen af  reformen 
arbejdes der både kommunalt og lo-
kalt flittigt med.
Politikerne har udmeldt tre mål, som 
reformen skal opfylde:
• Folkeskolen skal udfordre alle ele-
ver, så de bliver så dygtige, de kan.
• Folkeskolen skal mindske betydnin-
gen af  social baggrund i forhold til 
faglige resultater.
• Tilliden til og trivslen i folkeskolen 
skal styrkes bl.a. gennem respekt for 
professionel viden og praksis.

Hovedelementer i skolereformen:
• Flere fagopdelte timer og ny tid til 
understøttende undervisning, som 
supplerer den fagopdelte undervis-
ning
• Timetallet i dansk, matematik, na-
tur/teknik og musik forhøjes
• Undervisning i engelsk fra 1. kl., an-
det fremmedsprog fra 5. kl. og valg-
fag fra 7. kl.
• Motion og bevægelse skal indgå i 
skoledagen med gennemsnitligt 45 
minutter om dagen
• Tilbud om faglig fordybelse og lek-
tiehjælp
• Folkeskolen skal i højere grad åbne 
sig mod det omgivende samfund og 
samarbejde med bl.a. de kommunale 
musik- og billedskoler

Med den nye skolereform skal bør-
nene fremover være længere tid på 
skolen. 
Børnene fra 0. – 3. kl. skal fremover 
være på skolen i 30 timer om ugen, 
hvilket betyder en skoledag fra 8.00 
til 14.00 hver dag.
4. – 6. kl. skal fremover være på sko-
len i 33 timer om ugen, hvilket bety-
der en skoledag mellem 8.00 og 14.45 
hver dag. 

Børnene vil få lidt flere undervis-
ningslektioner, som vi kender det 
nu, men derudover vil de også møde 
noget, som bliver kaldt understøt-
tende undervisning. Det kan bl.a. 
være mere motion og bevægelse, lek-
tiehjælp, eller andre aktiviteter, som 
skal være med til at gøre den længere 
skoledag mere varieret og derfor også 
mere interessant for børnene. Det 
er bl.a. overvejelser om, hvordan vi 
kan skabe en spændende og varieret 
skoledag for børnene, så de kan blive 
dygtigere, end de bliver nu, som vi ar-
bejder med på skolen.
Som noget helt nyt skal børnene nu 
have engelsk fra 1. kl. og tysk fra 5. kl.

I forlængelse af  lærer-lockouten i for-
året er der indgået en ny arbejdstids-
aftale for lærerne, som indebærer, at 

lærerne skal undervise mere og for-
berede sig mindre. En del af  denne 
aftale indebærer, at lærernes arbejds-
tid fremover som udgangspunkt er på 
skolen. Hvordan denne aftale konkret 
udmøntes i Silkeborg Kommune er 
endnu ikke aftalt, men lærernes mu-
lighed for at forberede sig hjemme vil 
enten forsvinde helt eller blive kraf-
tigt reduceret. Det vil muligvis også få 
indflydelse på forældrenes mulighed 
for at få kontakt med lærerne uden 
for den normale arbejdstid, men det 
er ikke muligt at sige noget mere præ-
cist om dette på nuværende tidspunkt.

Indskrivning
Indskrivningen til den nye 0. kl. fore-
går elektronisk via kommunens hjem-
meside.
På skolen vil der være et åbent-hus 
arrangement, hvor børn og forældre 
inviteres til at se skolen og hilse på 
børnehaveklasselederen og skolens 
ledelse. Dette arrangement finder 
sted den 15. januar kl. 15 – 17.
Er der i øvrigt tvivl om indskrivnings-
proceduren eller om muligheden for 
skoleudsættelse, er man altid velkom-
men til at kontakte skolen pr. mail, på 
telefonen eller ved et besøg på sko-
len. Alle kontaktoplysninger kan ses 
på skolens hjemmeside 
www.vinderslevskole.skoleintra.dk. 

Lucia optog
Fredag den 13. december havde vi 
igen det traditionelle Lucia optog. 
3. kl. gik Lucia, og det var som sæd-
vanlig en smuk og rørende oplevelse. 
Børnene sang klart og tydeligt, og 
som det kan ses på billedet, var det 
smukt med alle lysene på en mørk de-
cember morgen.

Venlig hilsen
Thorkild Skovbo
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Uddeling af  en Rose
Lokalbladsredaktionen synes, dette 
blads rose skal gå til Brugerrådet på 
Malmhøj.

Især på denne årstid er det særdeles 
tydeligt, at Brugerrådet gør en stor 
forskel med det kæmpestore stykke 
arbejde, de udfører op til jul for at 
arrangere julefrokost og ikke mindst 
julemarked, hvor de er tovholdere 
for en lang række frivillige hjælpere 
til fremstilling af  kranse, juledekora-
tioner, nørklerier, osv., som sælges til 
julemarkedet med det ene formål at 
tjene penge til spændende arrange-
menter året igennem for beboerne, 
deres pårørende og lokalområdets 
pensionister.

Hele året kan vi her i Lokalbladet 
læse om alt det, der sker på Malmhøj, 
og det er ikke småting, Brugerrådet 
arrangerer: Gåture, tøjdemonstra-
tion, løvsprings- og løvfaldsture, Sct. 
Hans fest, gårdbesøg, sejlture, fore-
drag, osv.

Vi ved godt, at Brugerrådet trækker 
på mange frivillige, som bestemt også 
fortjener en rose, men denne gang 
går Rosen altså til Brugerrådet!

Brugerrådet på Malmhøj:
Lissy (fraværende) & Børge Stenholt, Birthe & Ole Clausen,

Karen & Flemming Grønkjær, Inga & Søren Guldborg,
Agnes & Søren Hansen, Ruth Jensen



24

Brugerrådet ved Malmhøj
Tøjdemonstration
I oktober var der tøjdemonstration 
på Malmhøj. Bor man på plejehjem, 
kan det være besværligt at købe nyt 
tøj, og derfor er mange af  beboerne 
glade for at få besøg af  Pasgaards tøj-
bus. De kommer med et stort udvalg 
af  tøj i alle størrelser til ældre såvel 
som til yngre, og på hjemmet er der 
god tid og plads til at få hjælp og vej-
ledning og eventuelt prøve tøjet. Der 
plejer også at være en del mennesker 
fra Vinderslevs opland, der benytter 
sig af  det og kommer for at være med, 
når bussen er på besøg. Det er altid et 
par hyggelige timer, der indledes med 
en kop kaffe, mens der bliver vist ny-
heder og kombinationsmuligheder 
frem, inden der bliver lejlighed til at 
se, prøve og evt. handle. 

Salg af  kranse og an-
den kirkegårdspynt
Allerede sidst i oktober begyndte 
man at hente gran i store mængder 
og samle andre naturmaterialer, så 
produktionen af  kranse, mospuder 
og dekorationer til kirkegården kun-
ne gå i gang. Faktisk var det hele gået 
i gang et halvt år tidligere, da vinter-
dækning og dekorationer blev fjernet 
fra gravene på kirkegården. Bruger-
rådet har nemlig en aftale med gra-
veren om, at vi på det tidspunkt får 
lov til at afmontere en masse kranse, 
som derefter bliver hængt til tørre, så 
de er klar til brug, når den tid kom-
mer et halvt år senere. 
I hele november blev der arbejdet 
flittigt i juleværkstedet i Grønkjærs 
garage, og Søren Guldborg styrede 
salget fra den bod, han havde stillet 
op ved Malmhøj. Desuden var der 
også en del, der bestilte og købte di-
rekte fra ”juleværkstedet”. 
Resultatet af  arbejdet blev et pænt 
overskud, som sammen med over-
skuddet fra selve julemarkedet bl.a. 
bliver brugt til forskellige arrange-
menter for hjemmets beboere og de-
res pårørende, områdets pensionister 
og andre interesserede.

Julefrokost
Årets sidste arrangement, som Bru-
gerrådet stod for, var julefrokosten, 
hvor hjemmets beboere og deres på-
rørende såvel som beboere i området 
var inviteret.
Der var som sædvanligt stor tilslut-
ning og en dejlig stemning. I år var 
det Bent Kragh, som leverede mu-
sikken til hygge og fællessang under 
frokosten, men han sang også et par 
viser, som faldt i meget god jord. Vi 
er glade for, at Bent er blevet pensio-
nist, så han har kunnet spille for os 
ved rigtig mange lejligheder. I år har 
han spillet ved både løvsprings- og 
løvfaldsturen, ved Sct. Hans-festen 
og nu ved julefrokosten. 

Tøjet studeres

Der arbejdes koncentreret 
med at lave dekorationer
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Julemarked
De foregående år er markedet blevet 
åbnet af  et lille børnekor fra skolen, 
men de havde meldt afbud i år, og vi 
havde allieret os med Gunnar Kri-
stensen, der kom og spillede hygge-
musik på klaveret, mens de besøgen-
de ankom, og bagefter spillede han til 
fællessangen ”Vær velkommen Her-
rens år” til markedets åbning.
Der kom måske knapt så mange som 
sidste år. Der er jo mange andre ar-
rangementer den weekend, men de 
fremmødte havde en hyggelig ef-
termiddag, hvor de kunne hygge sig 
med gløgg og æbleskiver, prøve lyk-
ken i tombolaen og amerikansk lot-
teri, eller være mere sikre på at få 
noget med hjem ved at handle i en 
af  boderne. Der var som sædvanligt 
både en bod med juledekorationer og 
adventskranse og en bod med mange 
fine hjemmelavede ting, noget af  det 
fremstillet af  en gruppe damer, som 
mødes 3-4 gange om måneden på 
Malmhøj for at arbejde – og hygge 
sig -, andet skænket af  lokale, som 
gavmildt havde tilbudt ting, de havde 
lavet. 

Birthe Clausen

Tak
Der bliver gjort en meget stor indsats 
for at holde udgiftsniveauet til jule-
markedet så langt nede som muligt, 
så markedet kan give et pænt over-
skud, og vi er meget taknemmelige 
over, at så mange - mere eller mindre 
lokale – bidrager til det ved at forære 
os forskellige slags materialer, hjælper 
ved fremstilling af  produkter, som vi 
kan sælge i boderne, eller simpelthen 
tilbyder deres hjælp med de praktiske 
ting, hver gang vi har brug for det!

Sidst – men ikke mindst – skal der 
bringes en tak til alle vore sponsorer 
til tombolaen ved julemarkedet på 
Malmhøj:

Abildskov Blomster 
Advokat Erik Nørregaard
Advokat Kurt Jensen
Andreas Pretzmann
Aros Forsikring
Avisen
Bavinchi Bageren
Boligforeningen Sct. Jørgen  
Bredsgaard 
Byens Mand 
Centerrevision 
CK Hair
Collection 
Designa
Dia Coat  
Din Tøjmand 
EDC mæglerne 
Else og Arne Holm
Energinet
Entreprenør Martin Poulsen
Falck 
Forever - Britta Ankersen
Funder El-service
Gardin Laugesen Botex 
GH Belægning 
Gl. Kjellerup Smedie  
Hauge Data
Hauge Marked 
Hedegaard Agro 
Henry Lund 
JL Auto 
Jyske Bank 
Kjellerup Apotek
Kjellerup Bog og papir

Kjellerupkraniosakral
Kjellerup Pejse og Energicenter 
Kjellerup Stenhuggeri 
Kjellerup VVS 
Kjellerup Væveri   
Klinik for Fysiurgisk massage
Klinik Masé
Kloster Sølv
Klovbeskærer K.V. Andersen 
Knuds Hvidevareservice
Kusk Hvidevarer
Kwik Spar 
Kyllings El-service  
Landhandlen Hønholt
Lux Styling
Malerfirmaet Domino
Malermester Helle Krogh
Meyers Brugskunst  
Murermester Jørgen Brødløs
Nordea 
Pederstrup Tagservice
Peter R. Møller Aps VVS
Profil Optik 
Rema 
Salon Demuth 
Shell 
Silkeborg  Uldspinderi
Sparekassen Kronjylland 
Sportigan
Stampes Murerforretning 
Super Brugsen 
Søndergades Auto  
Thorning Taxi og Turist 
Tupperware - Hanne Hansen
Tømrer og Snedker Munk
Vilda Jacobsen 
Vinderslev Forsamlingshus
Vinspecialisten
Vognmand Henrik Andersen
Vognmand Kurt Knudsen 
Wittrups Malerforretning  
Zjoos 
Økilde Pil 
Østergades frisør 

Salg af  gløgg og æbleskiver
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Lucia-piger på Malmhøj 
torsdag den 12. december
Igen i år lykkedes det at samle en gruppe piger, som ville 
gå Lucia for beboerne på Malmhøj. 
Efter blot tre øvegange var de klar til at gå Lucia – og det 
klarede de simpelthen så flot. 
Lucia-sangen blev sunget rundt på hele plejehjemmet, og 
bagefter sang de tre julesange for alle i fællesrummet. 

En stor tak til 
Luciabrud Astrid Sørensen, 
Chrestine Mikkelsen, 
Miamaja Selch Kristensen, 
Ida Johannesen, 
Anne Holm,      Jane Vibjerg
Frida Sørensen, 
Mie Lyngbak Jensen, 
Mikkeline Selch Kristensen, 
Camilla Mathiasen, 
Dina Vibjerg, 
Anna Johannesen, 
Maria Mathiasen, 
Emma Jensen

Sponsorat
Poul Andreassen, Silkeborgvej 138,  
har arbejdet på Tvilum gennem flere 
år. Tvilum har igennem de sidste 5 år 
uddelt fondspenge 10 gange svaren-
de til 537.000 kr., og Poul indsendte 
på eget initiativ en ansøgning til for-
del for Lokalbladet. 

Den 31. oktober var der overræk-
kelse af  fondspenge, deriblandt en 
check på 2000 kr. til Lokalbladet. 

Tvilum har  hovedsæde i Fårvang og 
er en af  verdens største producenter 
af  funktionelle plademøbler. Tvilum 
laver et bredt sortiment af  møbler 
lige fra skriveborde til garderobe-
skabe over børnemøbler.  På årsbasis 
fremstiller og afsender Tvilum otte 
millioner møbler - eller cirka 200.000 
møbler om ugen.
Tvilum er en fusion af  flere mø-
belfabrikker. Senest blev Tvilum og 

Scanbirk Møbelfabrikker slået sam-
men – det var i 1997 under navnet 
Tvilum-Scanbirk. I 2011 ændrede 
virksomheden navn til Tvilum. I 
mange år har fabrikken været fami-
lieejet, men siden 2000 har Tvilum-
Scanbirk og senere Tvilum været ejet 
af  amerikanske Masco Corporation. 
Fondens motto er: Du har været med 
til at gøre en forskel. 

TVILUM OG POUL HAR VÆRET 
MED TIL AT GØRE EN FOR-
SKEL – TUSIND TAK!

Ingerlise Olesen
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Min fascination af  orkis
Edith Nielsen, Lundgårde, Mausing

Da Edith var en lille pige, lærte hendes 
mor hende, hvordan man orkerede. 
Moren mente, at håndværket – som 
dengang overvejende pyntede som 
kanter på lommetørklæder – skulle 
gives videre. Herefter lå det stille i 30 
år og kom først ind i billedet igen, da 
Ediths børn var blevet store og ikke 
havde det samme behov for vanter, 
huer og trøjer længere. Og man skal 
ikke sidde med tomme hænder. Edith 
har altid gang i noget håndarbejde.

De sidste 17 år har orkis været en del 
af  Ediths liv. Udover at læse sig frem, 
øve sig og udvikle sine egne opskrif-
ter, finder hun inspiration på nettet 
og på husflidsmessen i Viborg, der er 
hvert år i september. Det er også her, 
hun køber sin tråd. Værktøjet til at 
orkere med - hæklenål og skytte (en 
lille, øjeformet trisse til at vikle tråden 
omkring) er fast del af  værktøjskas-
sen, og disse bliver også fornyet en 
gang imellem.

Edith er glad for at være en af  dem, 
der har fået lært at orkere. Hun ken-
der ikke mange, hun kan dele sin 
glæde med omkring orkis, men hun 
er glad for at komme i nørkeklubben, 
hvor hun kan sidde sammen med an-
dre håndarbejdsinteresserede. 

Da jeg beder Edith fremhæve 3 ting 
ved sin hobby, nævner hun:
1) det at afprøve nye mønstre
2) det at man med enkle midler kan frem-

stille noget 
3) det at nå frem til et resultat, som frem-

står elegant

At sidde og orkere er 
en del af  hverdagen 
for Edith. Hun sidder 
ofte om aftenen, men 
er hun i gang med no-
get, hun er særlig op-
taget af  eller som skal 
være færdig, kan hun 
godt sætte sig midt på 
dagen. Hun har også 
et lager af  sine ting. 
For det er så rart at kunne give noget 
væk som hilsner eller gaver. Det er en 
personlig gave og er samtidig med til 
at skabe interesse for håndværket.

Edith har været gravermedhjælper i 9 år. 
Her har hun kunnet overføre og afprøve 
nogle af  sine ideer, som hun har fået i 

forbindelse med orkis, 
bl.a. i forbindelse med at lægge gran

Marianne Kristensen

Juletræet hos Edith er altid pyntet 
med orkis i hvidt

orkis, (måske af  ital. occhi, plur. 
af  occhio ’øje’, om mønstrets 
små ringe), håndarbejdsteknik af  
ukendt oprindelse til fremstilling 
af  kniplinger vha. en eller flere or-
kisskytter og en hæklenål. Garnet 
skal være hårdttvundet og stærkt 
og kan være af  bomuld, hør eller 
silke. Det ældste bevarede orkis-
arbejde er fra 1630, og de ældste 
skrevne kilder stammer fra 1700-
t., da det dengang var udbredt 
at orkere blandt den europæiske 
overklasses kvinder. 

Teknikken er muligvis en vide-
reudvikling af  knytning og an-
vendes til samme formål som 
kniplinger, dvs. dekorativt i for-
bindelse med servietter, pynte-
ting til boligen og beklædning. 
Teknikken havde en blomstrings-
tid omkring 1. Verdenskrig, men 
forsvandt derpå næsten frem til 
1980’erne og 1990’erne, da udgi-
velse af  nye instruktionsbøger og 
stiftelsen af  Dansk Orkisforening 
(1994) medvirkede til igen at øge 
interessen.

Nørklere:
En samling ”nørkleglade” damer, 
der  strikker, hækler, broderer el-
ler laver patchwork. 
De mødes hver mandag kl. 13-16 
fra oktober – april på Malmhøj i 
Vinderslev.
Klubben er åben for alle, der vil 
nørkle sammen. Man er velkom-
men til at møde op.
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Årets gang
Snart er der gået endnu et år, og vi kan i Borgerforeningen se tilbage på både gode og mindre gode oplevelser.
Vi havde en lidt træg start med vores bestyrelsesarbejde.
Der var mange gode idéer, men det var ikke alt, der lykkedes. 
Kort efter start valgte Mette at gå ud af  bestyrelsen, og vi har været ramt af  sygdom.

Først var der revy. Nej, der skulle have været en revy!
Det hele var på skinner, men så måtte en af  de optrædende melde fra, og dernæst var der ikke nok, der ville se det.
Revyen blev udskudt til efteråret, men da kunne det ikke lykkes at samle de optrædende igen.
Vi giver ikke op så let, så vi er nu i gang med at samle et hold til Revy 2014!

I løbet af  foråret kunne man så græs og sprede grus i Vinderslev Bypark. De sidste legeredskaber blev sat op, og i maj 
måned var der indvielse. Det blev en folkefest, hvor vi hyldede de folk, som har stået for projektet. Samme dag havde 
Idrætsforeningen sommerfest, og mange fortsatte dér.
Som altid havde vi Sct. Hans fest ved Mausing Forsamlingshus og trods det lidt ustadige vejr, så var der et godt frem-
møde. Nyt var det, at man kunne møde op med sin madkurv før bålet. Det var der ikke så mange, der gjorde, men vi 
hyggede os alligevel. Der blev sunget, holdt tale, brændt heks og vi spiste pølser og snobrød, som vi plejer.

Senere på året skulle vi have haft en dag med børnedyrskue, bagagerumsmarked og plantebytning. Det skulle have 
været i samarbejde med bestyrelsen for Vinderslev Forsamlingshus, men det gik ikke så godt med planlægningen, og 
pludselig så var det for sent, og vi måtte desværre aflyse.
Men så skete der noget i november. 100 tilskuere til et forrygende børneteater og desværre under 10 til en ellers su-
perdejlig sangcafé. Disse arrangementer står beskrevet herunder og på næste side.

Borgerforeningen

Sangcafé
En mørk og kold aften i november inviterede vi til Sangcafé på skolen. Bent 
og Bent havde forberedt et bredt repertoire og spillede for på guitar og klaver. 
Alle de fremmødte sang godt med, også på de mere ukendte sange. Ind imel-
lem kunne man nyde et glas vin og hvile stemmerne, mens Lotte sang et par 
sange. Aftenen bød også på en spændende quiz, som Henry vandt!
Der kom ikke så mange, som vi havde forventet, men vi havde en rigtig hyg-
gelig aften alligevel.
I løbet af  aftenen var der kaffe og hjemmebagte kager – og der var god tid til 
at snakke sammen.
Til næste år vil vi lave sangcafé igen og håber, at rigtigt mange vil møde frem. 
Uanset om man er vant til at synge eller ej, så er alle velkommen.

Medlemskort
En af  de store aktiviteter i Borgerfor-
eningen er salg af  medlemskort, og 
2013 var ingen undtagelse.

Vi har haft nogle søde folk til at 
hjælpe os, men alligevel er vi nogle 
stykker, som ikke kom ud til alle hus-
stande.
Det vil vi gøre bedre i år!

Hvis du ikke købte medlemskort for 
2013 og alligevel har lyst til at være 
medlem og støtte foreningens arbej-
de, kan du købe dit medlemskort ved 
generalforsamlingen den 20. februar.

Du kan også ringe eller maile til en af  
os, eller du kan vælge at overføre pen-
gene til reg. 9266, konto 8973989686 
(husk at skrive bemærkning om med-
lemskort og dit fulde navn).

Det koster 50 kr. for en husstand / 
25 kr. for et personligt medlemskab.
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Hemmelig agent 
i Vinderslev
Det lykkedes at få børneteater til 
Vinderslev. Det foregik i samarbejde 
med skolen, der betalte halvdelen af  
honoraret til teatertruppen. Desuden 
blev der reklameret på skolen via pla-
kater og intranet og de af  skuespil-
lerne, der går på Vinderslev Skole, 
optrådte ved skolens morgensang. 

Det var foreningen ”Krabasken” fra 
Kragelund, der besøgte os med de-
res piger (der er nemlig ikke nogen 
drenge med). Vi var nr. tre af  i alt fire 
forestillinger på en weekend, men 
trods deres hårde program, så var alle 
børn og voksne fra truppen glade og 
entusiastiske og arbejdede seriøst fra 
tidlig morgen.

Teaterfolkene var imponerede over 
rammerne. Lars, der er pedel på sko-
len, havde om lørdagen bygget scene 
i gymnastiksalen sammen med nogle 
fra vores bestyrelse. Vi havde svært 

ved at forestille os, hvor mange der 
ville komme, men satsede med lidt 
over 100 stole. Imens var Lis og Lot-
te i køkkenet og smurte sandwich til 
hele teatertruppen.

Søndag morgen var det spændende, 
hvor mange der ville dukke op. Bil-
letsalget kom op over 100!
Så kom forestillingen i gang. Det var 
en historie med action og gode sange. 
Sådan et rigtigt eventyr om en prin-
sesse, der blev bortført af  en bande 
og forsvandt i en tidsmaskine - og så 
måtte helten, den hemmelige agent, 
Jens Bund, ud for at finde hende. Det 
var en hæsblæsende tidsrejse, hvor de 
bl.a. mødte indianere. 

Under pausen i forestillingen var der 
juice, kaffe og lune kanelsnegle til 
alle. En stor tak til dem, der bagte: 
Bent, Erna og Lis.

Publikum var spændt på, hvordan det 
endte – og pyha! Til sidst endte alting 

godt. De onde blev gode, og kærlig-
heden sejrede. Så var der bifald og 
en rose til alle i teatertruppen, for de 
gjorde det rigtigt flot. 
Efter at have spist frokost skulle nog-
le af  pigerne hjem inden den sidste 
forestilling i Linå.

Så hjalp Lars med nedtagning af  
scenen og oprydning. Vi var ømme 
i kroppen og trætte bagefter, men 
havde en god fornemmelse i maven 
efter dagens arrangement. Det var 
hele slæbet værd.

Lotte Kragh

Vi håber, at rigtigt mange vil møde op til ge-
neralforsamlingen.

Man kan roligt komme, selvom man ikke har 
lyst til at blive valgt – her er ingen tvang. Det 
ville bare være dejligt at mærke folks interesse 
og få nogle gode idéer, ris og ros.
Hvis du har lyst til at være med i vores spæn-
dende bestyrelsesarbejde og få indflydelse på 
vores arrangementer og prioriteringer, så sig 
til. Det kan også være, at du kender en, som 
vi kan spørge? Vi har brug for et par stykker.

Indkaldelse til generalforsamling 
torsdag den 20. februar på Vinderslev Skole kl. 19:30

Forslag til dagsorden skal være foreningen 
i hænde senest den 1. februar

Kan sendes på mail til lisoghenry@fibermail.dk 
eller afleveres til et bestyrelsesmedlem.

Dagsorden kan ses på www.vinderslev-borger.dk en uge 
inden generalforsamling og uddeles på mødet

Borgerforeningen
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En tur med skoleskibet Danmark
Min store drøm efter gymnasiet var 
at komme i gang med en uddannelse 
til skibsfører, men da jeg ikke rigtig 
havde noget erfaring med at sejle på 
et større skib, valgte jeg at starte med 
en tur med skoleskibet Danmark. Jeg 
tog med på togt 100, som gik fra Dan-
mark til Lissabon via Åland – Frank-
rig og Tenerife. 14 dage efter at jeg 
blev student, skulle jeg starte på for-
skole i Frederikshavn, hvor vi skulle 

lære alle de basisting, vi skulle bruge 
ude på skibet. Vi startede inde i den 
store fælles kantine på søfartssko-
len. Næsten ingen kendte hinanden, 
og alle sad lidt for sig selv og snak-
kede ikke rigtigt med de andre. Cirka 
en halv time senere tog forældrene 
hjem, og vi var overladt til nogle af  
de officerer, som skulle med på ski-
bet. Den første dag var der ret stille, 

og vi brugte meget af  tiden på at lære 
hinanden at kende. De følgende dage  
lærte vi at pakke hængekøjer sammen 
og fik tøj udleveret.
Så kom dagen, hvor vi skulle se ski-
bet. Det lå i Aarhus, hvor det havde 
deltaget i Tallships Race. Da vi kom 
derned, sagde resten af  besætningen 
velkommen, og vi fik lov at gå ned 
og se, hvor vi skulle bo de næste 100 
dage. Det var faktisk ret flot. Alt i 
banjerne (sove-, skole- og opholds-
rum) var lakeret og skinnende, og jeg 
fandt hurtigt mit skab og min slag-
bænks-plads, hvor der så ud som om 
der ikke var meget plads, og det var 
der heller ikke de første gange, man 
pakkede tøj og sko deri, men med 
tiden fandt jeg på mystisk vis mere 
plads. Vi fik en rundtur på skibet, og 
så begyndte fire dage, hvor vi lærte at 
færdes på skibet og i riggen (master-
ne), for der er en del sikkerhed, man 
skal igennem, før man 
må kravle rundt og ar-
bejde i 38 meters højde.
Dagen for planlagt af-
gang kom hurtigt. Alt 
var klart lige på nær 
skibet, som havde be-
sluttet, at den ene frisk-
vandstank ikke skulle 
virke, men efter én dags 
udsættelse var vi klar til 
at sejle. Nu var alt klart,  
og vi lagde fra kaj, og 
begyndte en lang tur 
mod Åland i den finske bugt. Det var 
første gang, jeg var ude at sejle i så 
lang tid og i et så stort skib, og det 

var ikke helt uden 
kompl ika t ioner. 
Det indebar en del 
søsyge, men som 
officererne sagde, 
så er det bare en 
del af  søfart, og det 
viser sig forskelligt 
hos alle. Men alt i 
alt var det en god 
tur til Åland, og tu-
ren gik til Nakskov 
herefter.

Da vi nærmede os Nakskov blev vi 
fulgt af  en mindre eskorte af  fritids-
sejlere, der som alle andre i Nakskov 
syntes, det var stort, at skibet kom 
forbi, og der var en forsamling af  tæt 
på 3000 mennesker på kajen, da vi 
lagde til, og vi slog alle besøgsrekor-
der, da vi holdt åbent skib. Inden vi 
forlod Nakskov, fik vi som en gave 
af  Skoleskibsforeningen og Nakskov 
Kommune en grillfest, hvor der var 
besøg af  en komiker.
Da vi havde forladt Nakskov, havde 
vi en stille og rolig tur mod Køben-
havn, hvor vi skulle ligge lige uden 
for Mærsks hovedkvarter på Espla-
naden, hvilket er dejligt centralt, og 
vi havde en del landlov og masser af  
tid til at arbejde, hvor vi bl.a. skulle 
vænne os til riggen. Da vi forlod Kø-
benhavn for at skulle hente nogle 
VIPs i Frederikshavn, følte alle sig 
mere sikre både i riggen og på resten 

af  skibet. Bl.a. var jeg nu helt sikker, 
når jeg stod på den øverste rær (den 
tværmast sejlet sidder på) og arbej-
dede med røjlen (det øverste sejl).
Inden vi skulle hente VIP’erne i Fre-
derikshavn, havde vi nogle meget 
vigtige sikkerhedsøvelser, deriblandt 
en brandøvelse. Her fik vi lidt pro-
blemer, fordi de, der stod for slan-
gerne, havde glemt at lukke helt for 
vandet, så lige pludselig stod vi med 
et vådt dæk, når VIP’erne kom om 
bord. Den ene af  VIP’erne var Prins 
Joakim, som er protektor for skole-
skibet, og vi ville jo gerne tage os så 
godt ud som muligt, når nu han kom 
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om bord, så derfor håbede vi på, at 
solen nåede at tørre dækket, inden 
han ankom, og vi havde heldet med 
os, for kort efter kom solen frem igen. 
Men det var fra vores synspunkt en 
dårlig tur, fordi vi var nødt til at sejle 
for motor hele turen, og når man nu 
er på et sejlskib, er det jo lidt en skam.
Efter vores VIP sejlads satte vi kur-
sen mod syd, hvor vi skulle til Rouen 
i Frankrig. Det var en stille tur der-
ned. Vi havde en meget god tur ned 
ad floden Seine, hvor der er rig mulig-
hed for at se Frankrigs flodbredder, 
og det kan til enhver tid anbefales at 
tage på en flodtur, hvis man skulle 
være i Frankrig. I Frankrig havde vi 
nogle dage med arbejde. Dette in-
debar bl.a. en masse reb, der skulle 
splejses øje på, men også en masse 
dækvask.
Så havde vi fjorten dages sejlads 

mod Tenerife, hvor vi havde fem da-
ges godt vejr at se frem til. Vi havde 
nogle gode dage på Tenerife, hvor vi 
de første to dage fik en bustur rundt 
på øen. Vi så bl.a. øgruppens største 
vulkan Piko Teide. Efter vores op-
hold på Tenerife gik turen mod end-
nu et tropisk sted, nemlig Azorerne. 
Et sted der er meget kendt for de få 
hobbysejlere, der har krydset Atlan-
ten, for det er det eneste stoppested 
midt på turen over Atlanten, og dette 
stoppested gør, at det er en meget 
moderne og international øgruppe, 
og det er et sted der er værd at be-
søge. Imens vi var på Azorerne, var 
der en masse skoleopgaver og arbejde 
på skibet, der skulle overstås, så da vi 
sejlede fra Azorerne, havde vi kun to 
eksamener tilbage, før vi var færdige 
med den praktiske del af  uddannel-
sen som ubefaren skibsassistent.

Det sidste ben af  sejlturen gik mod 
Lissabon, hvor skibet skulle blive 
over vinteren, så da vi var i Lissabon, 
brugte vi al tiden på at rydde skibet 
for vinteren, hvilket betyder, at alle 
sejl skal tages af  og al messing skal 
poleres og dækkes til, men alle ting 
på nær at tage sejl ned, havde vi gjort 
mange gange før, mens vi var til havs 
og i havn, så det tog ingen tid. Da vi 
kom tilbage til Danmark, havde vi 
20 ugers skole tilbage, hvor vi skulle 
uddannes som røgdykkere og lære at 
svejse og arbejde i stål. 

Turen på skoleskibet er en oplevelse, 
jeg aldrig ville have undværet. Jeg har 
fået set en stor del af  verden på rela-
tiv kort tid, og jeg har endelig beslut-
tet mig for, at min fremtid skal være 
på havet, så om en måned starter jeg 
min uddannelse som skibsfører hos 
Mærsk. 

Jesper Rasmussen
Lundgårde 9
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Mariehønen 23. august 
En dejlig sensommerdag i heldagsle-
gestuen i Mariehønen, hvor vi havde 
fokus på vores sangkuffert. Vi dan-
sede til musik, spillede trommer og 
brugte rasleæg og brugte til sidst lidt 
ekstra tid på rim og remser, og da tål-
modigheden til sidst slap op, var vi 
ude i det dejlige solskinsvejr på den 
store legeplads. Der blev leget i sand-
kassen, gynget og taget nogle gode 
ture i det store rutsjerør. Efter froko-
sten var det tid til en god middagslur, 
før børnene igen blev hentet af  deres 
forældre. Alle er nu så fortrolig med 
at være i heldagslegestuen i Mariehø-
nen, så alle glæder sig til hver gang, 
vi skal afsted og tilbringe nogle hyg-
gelige timer sammen.

Ny kollega
Pr. 23. september har vi fået en ny 
kollega, Pia Schødt Iversen på Tønd-
borgvej i Pederstrup. Pia har tidligere 
været dagplejer, men har været væk 
en årrække, hvor hun har arbejdet i 
en vuggestue, taget en PAU og væ-
ret omsorgshjælper på et bosted. Vi 
byder Pia velkommen tilbage og ser 
frem til et godt samarbejde.

Besøg på Malmhøj
Den sidste torsdag i august var vi 
på besøg på plejecenter Malmhøj 

Dagplejerne
for anden gang. Denne gang var vi 
i opholdsstuen i østfløjen, hvor vi 
samledes med nogle af  beboerne og 
sang forskellige sange. Det var den-
ne gang Anni og hendes børn, der 
havde sangkufferten og derfor havde 
bestemt, hvad vi skulle synge. Vi sy-
nes, at vi blev godt modtaget af  be-
boerne, som var glade for at se alle de 
små og deres glæde ved at synge og 
danse. Det var en dejlig formiddag på 
Malmhøj, og da vi gik hjemad, kunne 
vi desuden kigge lidt på nogle gra-
vemaskiner, som havde travlt oppe 
på marken over for børnehaven, så 
det var også en stor oplevelse, vi lige 
måtte have med, før vi kunne gå hjem 
igen til frokosten.

Sangens dag 2013
Torsdag d. 12. september var det san-
ges dag, så vi mødtes alle dagplejere i 
Byparken kl. 9.30 og lagde ud med at 
få nogle dejlige nybagte boller, før vi 
satte os ind i ”bålhytten” for at synge. 
I år var temaet ”Alverdens sange”, og 
Susanne havde bestemt, hvilke sange 
vi skulle synge, så vi kom lidt rundt 
i verden. Vi sang: Oppe i Norge, 
Tænk hvis jeg sad på månen, Dyre-
ne i Afrika, Papegøjen fra Amerika, 
Tre små kinesere, og Mester Jacob på 
fire forskellige sprog (dansk, engelsk, 
tysk og fransk). Børnene syntes, at 
det var hyggeligt, selvom det ikke var 
de sange, vi oftest synger, og vi havde 
alle en dejlig formiddag. Sang og fæl-
lesskab er med til at styrke de sociale 
kompetencer hos børn. Det styrker 
sprogdannelsen og opbygger selv-
værdet. Sang kommunikerer på tværs 
af  køn og kultur, og så er det jo bare 
sjovt at synge.

Heldagslegestue i 
Vinderslev Børne- og 
Fritidsgård
Fredag d. 13. september havde vi 
planlagt endnu en heldagslegestue i 
Vinderslev Børne- og Fritidsgård. Vi 
var denne gang 4 dagplejere deroppe 
med vores børn. Alle mødte ind fra 
morgenen lidt overvældet over det 
nye sted og de mange børn. Men kl. 
9.30 tog alle børnehavebørn og voks-
ne afsted. De skulle til store Lego dag 
i Aqua, så vi havde hele børnehaven 
for os selv. Det nød vores små rigtig 
meget, og de fik udforsket det hele. 
Efter formiddagsmad og sangsam-
ling gik vi ud, og der var jo masser 
af  plads på den store legeplads samti-
dig med, at det var et herligt sensom-
mervejr. Efter frokost var det tid til 
en lille lur, men ikke ret mange fik en 
særlig lang lur. Det var bare for spæn-
dende med dette nye sted. Kl. 13.00 
kom børnehavebørnene hjem igen, 
og så var der atter liv og glade dage 
udenfor på legepladsen. Tak til Vin-
derslev Børne- og Fritidsgård for lån 
af  lokaliteter!

Bedsteforældredag i 
Mausing Forsamlings-
hus
D. 4. oktober havde vi budt indenfor 
til bedsteforældredag i Mausing For-
samlingshus, og igen denne gang var 
der stor opbakning fra børnenes bed-
steforældre, så vi var omkring 50 per-
soner samlet til nogle hyggelige timer. 
Vi startede med samling, hvor det 
denne gang var Anni og hendes børn, 
der havde valgt sange og rekvisitter til 
vores sangkuffert. Vi sang forskellige 
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sange og var også oppe og røre os 
lidt, før det blev tid til nybagte boller, 
frugt og grønt samt lidt kaffe og te til 
de voksne. Dernæst havde dagplejer-
ne lavet en sansebane, og her kunne 
prøves lidt af  hvert for følesansen. 
Af  med strømperne, og så kunne 
man gå på måtter med forskellige 
tryk, gå i og mærke korn, træpiller, 
fuglefrø, bløde, skarpe og hårde sten, 
grankogler, kaffebønner mm., og 
der var også en seng fyldt med kug-
ler og et bassin med avispapir, som 
man kunne boltre sig i. Der var også 
et lille hyggehjørne med diverse ting 
til massage og nogle baljer med glas-
kugler i vand, så det var muligt at få 
stimuleret følesansen på alle mulige 
måder. Alle børn og bedsteforældre 
hyggede sig og tilbragte nogle herlige 
timer sammen. Mange af  børnene 
tog med deres bedsteforældre hjem. 
De tilbageværende fik frokost, og så 
var det tid til middagssøvn, alle godt 
trætte af  de mange oplevelser som 
formiddagen havde budt på. Vi siger 
endnu en gang tak for den store op-
bakning og glæder os til at se nogle 
bedsteforældre igen, når der inviteres 
til bedsteforældredag næste gang.

Juletræ i Mausing
Fredag den 13. december holdt dag-
plejen juletræ i Mausing Forsamlings-
hus. Alle børn mødte ind til heldagsle-
gestue, og de der kom til morgenmad 
fik dejlige nybagte boller. Dernæst 
havde alle dagplejere hjemmefra klip-
pet et julehjerte og et juletræ til hvert 
barn, som de så kunne tegne på og 
dekorere på forskellig vis, før end de 
blev hængt på det store juletræ. Ved 
sangsamlingen sang vi en masse for-
skellige julesange og lidt andre af  vo-
res velkendte sange, inden vi dansede 
om juletræet, og pludselig lød der en 
banken på døren og ind kom selve-
ste julemanden. Alle børn sagde pænt 
goddag og fik derefter en lille god-
tepose fra julemandens sæk, som da 
vist var vores dagplejekonsulent Ka-
rin Dürr i forklædning, men det var 
der nu ikke nogen der bed mærke i.
 
Godteposerne var sponseret af  PM 
VVS og blikkenslager v/Peter 

Møller, Pederstrup, hvilket vi siger 
tusind tak for. På juletræet var der 
også de dejligste julesmåkager, som 
Anni og Hanne havde bagt med nog-
le af  børnene, og de skulle naturligvis 
også smages. 

Til frokost var der en julefrokost for 
både børn og voksne, og selvom ap-
petitten ikke var den største, var der 
masser af  lækker mad at vælge imel-
lem, da hver dagplejer havde med-
bragt en ret til julefrokostbordet. Ef-
ter lidt leg var der tid til middagssøvn, 
før børnene blev afhentet i løbet af  
eftermiddagen, og der var jo nok at 
fortælle om med besøget af  juleman-
den og fremvisningen af  de ting, som 
børnene tidligere havde lavet til jule-
træet. 

Fra dagplejernes side skal der lyde en 
rigtig glædelig jul og et godt og lyk-
kebringende nytår til alle børn og for-
ældre!

Dagplejerne
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Jul på Blicheregnens 
Museum
Onsdag den 27. november var dag-
plejen fra Vinderslev på tur til Thor-
ning, hvor vi besøgte udstillingen ”Jul 
på Blicheregnens Museum”. 
Alle børn havde fået besked på at 
møde tidligt ind den dag. Vi skulle 
nemlig med offentlig transport til 
Thorning, så det var jo en længere 
bustur, vi var ude på. Alle børn syntes 
nu, det var vældig spændende sådan 
at komme ud og køre med bus. 
Vi tog af  sted fra Vinderslev kl. 7.55, 
og kl. 8.40 var vi i Thorning, hvoref-
ter vi gik op til museet. 
Her blev vi budt velkommen af  
Anita, som fortalte os lidt om det, 
vi kunne se, og så var det bare med 
at gå på oplevelse i museumsudstil-
lingen, hvor vi kunne finde en masse 
mere eller mindre gemte nisser. Der 
var også en udstoppet ulv, som de 
modigste børn fik lov at klappe, så 
de kunne mærke dens bløde pels. Der 
var også et flot pyntet juletræ, som vi 
gik et par ture om og fik begyndt lidt 
på julesangene. Så var vi tilbage i den 
gamle skolestue, hvor vi fik æbleski-
ver og saftevand. 
Det var rigtig hyggeligt. Bagefter så 
vi de omkring 300 forskellige udstop-
pede fugle, de har i deres udstilling, så 
der var en masse forskellige fuglearter 
at kigge på. 
Vi havde en dejlig formiddag på Bli-
cheregnens Museum, og da vi havde 
kigget nok, og tålmodigheden var ved 
at slippe op, måtte vi i overtøjet igen, 
og så gik vi hen til Thorning Skole, 
hvor vi lånte et bordbænkesæt uden-
for og spiste vores medbragte mad-
pakker, før end turen atter gik hjemad 
på den lange bustur. 
Der blev sunget og hygget i bussen 
for at holde børnene vågne, for alle 
var godt trætte og trængte til en god 
middagslur, da vi nåede hjem til de 
respektive dagplejehjem. Alt i alt en 
dejlig udflugtsdag.

På dagplejens vegne
Susanne Westergaard

Dagplejerne
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Vinderslev Forsamlingshus
Siden sidst..... og tak!
Vi har i forsamlingshuset netop over-
stået to gode begivenheder.
Vi havde 1. søndag i advent vores 
vanlige juletræsfest. Det var en lidt 
blæsende dag, det var lidt koldt – og 
der kom alligevel næsten 40 børn og 
deres forældre og bedsteforældre. 
Der var, som altid, tænding af  lys på 
juletræet på torvet, hvor børnene fik 
kaldt julemanden frem, og træet blev 
tændt.

Bagefter kom alle ind i forsamlings-
huset til sange, hygge, varme og lidt 
til ganen.
Det var en stor fornøjelse for jule-
mandens hjælpere at kunne se og 

høre byens børn hjælpe julemanden 
gennem sange mv. med stor entusias-
me og glæde.
Det er altid dejligt når familierne 
møder op til børnearrangementerne 
i huset – tak for det!

Lørdag den 7. december afholdt vi 
julefrokost. Der var mødt godt firs til 
samvær, god mad, drikke, dans, osv.

Vi kunne da godt have været flere! 
Men det skal nu siges, at det bestemt 
virkede til, at alle hyggede sig og hav-
de en rigtig god aften.
Aftenen kørte på helt vanlig vis: Ju-
lebuffet med Louises som altid gode 
mad. Der var amerikansk lotteri, mu-
sik og dans.

Det skal ingen 
hemmelighed 
være, at det er 
det arrange-
ment på året, 
der giver et lille, 
men pænt over-
skud til fortsat 
drift af  huset. 
Vores hus er 
jo ikke nyt, og 
der er løbende 
behov for tiltag 
i form af  ved-
ligehold mv. på 

huset – eller fornyelse af  “maskin-
parken”, så Louise kan drive sin virk-
somhed herfra, og byen stadig har 
mulighed for et samlingssted.

Det er også derfor, at vi gerne vil sige 
en stor TAK til alle, der gennem året 
deltager i arrangementer. Vi synes, at 
der er stort behov for husets beståen. 
Det er med til at give liv i byen – og 
er en god mulighed for os alle til lo-
kalt at kunne holde fester eller andet 
- eller bruge Louises udvalg af  mad 
ud af  huset.

Der er mange, der gennem året bi-
drager med alle mulige former for 
hjælp til huset. Det kan være praktisk 
hjælp til renovering og andet, det kan 
være bidrag til amerikansk lotteri, til-
skud til børnearrangementerne med 
bagning eller slik til godteposerne, 
juletræ, musik og meget andet.

Det er en kæmpe hjælp for os, at vi 
sjældent går forgæves, når vi spørger 
efter støtte på den ene eller anden 
måde. Det skal I have tak for!!! 

Tak for i år!!!
Bestyrelsen i 

Vinderslev Forsamlingshus

Mausing Forsamlingshus
Lotterispil 
12. januar, 26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. marts, 23. marts, 6. april og 20. april.
 
Generalforsamling den 11. februar kl.19.30 
Mød op og støt forsamlingshuset. Måske er det lige dig, vi mangler i bestyrelsen. 
Der serveres øl, vand og kaffe med smørrebrød.
 
Fastelavnsfest for børn den 23. februar fra kl. 14.00-16.30 
Vi slår katten af  tønden. Der er gevinst til kattedronning og konge. 
De 10 bedste udklædninger får også en gave. Kaffe, pølser og boller kan købes. 
Kom og dans med til musikken.

Lone Knudsen
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Nyt fra Lottes private dagpleje
Når dette indlæg læses, er julen vel-
overstået, og travlheden har forhå-
bentlig lagt sig. I skrivende stund har 
vi travlt med alle forberedelserne og 
venter i spænding på dagen, hvor det 
hele går løs. Vi har lavet juledekora-
tioner, julegaver og lidt julepynt. 
Vi læser hver dag i december en lille 
julehistorie fra pixi-julekalenderen. 
Det er super hyggeligt og giver en 
god snak om, hvad dagens historie 
handler om. Allerede efter de første 
par dage begyndte børnene selv at 
spørge efter historien. 
Planlægningen af  årets juleafslutning 
er også i gang. Forældre og søskende 
er inviteret den 20. til lidt eftermid-
dagshygge, inden vi ønsker hinanden 
en glædelig jul. Det plejer at være rig-
tig hyggeligt, og jeg glæder mig, som 
altid, til at have flokken samlet. Selv-
om det kræver en kreativ opdækning, 
når vi kan blive 28 i mit lille hjem. 
Men det plejer at gå fint.

Den 13. december holdt vi julehygge 
i legestuen. Som noget nyt prøvede 
vi at lave heldagslegestue. Jeg lagde 
hus til arrangementet. 4 dagplejere 
og 12 børn (vi havde hver et barn, 
der holdt fri). Lene, som er gravid og 
snart skal på barsel, havde sin vikar 
med. Derfor var vi 4 voksne. Trine 
er en super sød pige, og vi glæder os 
til det fremtidige samarbejde. Hel-
dagslegestuen gik bare rigtig godt, 
og det er bestemt ikke sidste gang, 
vi vælger denne form. Efter formid-
dagsmaden samlede vi de store børn 
til pebernødsbagning. Børnene tril-
lede og trillede. Pebernødderne blev 
både runde og lange, men formen er 
jo ikke afgørende. De små legede på 
gulvet og nød nok den korte stilhed.
Da bageriet var slut, trak vi i overtø-
jet. Vi gik i haven for at lege lidt og 
var også et smut inde ved kaninerne 
og køerne. 
Til middag spiste vi risengrød, og så 
gik turen ud i barnevognene. Den 
største fordel ved heldagslegestuen 
var, at vi ikke skulle skynde os hjem 

for at sove. Både børn og voksne 
havde en super god dag.

Siden sidste blad udkom, har vi sagt 
farvel til Oliver, som startede i bør-
nehave 1. oktober. Det er dejligt, at 
jeg stadig kan følge Oliver og hans fa-
milie i lokalområdet (det gælder selv-
følgelig også de andre, der i tiden er 
stoppet hos mig). Så kan jeg ”holde 
lidt øje” med ham på sidelinjen.
Vi har sagt velkommen til Freja 
Louise og hendes familie. Freja ville 
egentlig gerne have været startet 1. 
august, men da den plads var reserve-
ret, måtte Freja vente lidt. Vi fik det 
heldigvis til at hænge sammen, så hun 
kunne få pladsen 1. oktober. Det er vi 
jo rigtig glade for, for Freja er også en 
skøn, skøn pige.

Stormen Bodil eller orkanen om man 
vil, forårsagede en del kaos rundt 
omkring i landet. Men heldigvis brag-
te den også lidt sne med sig. Det gav 
os årets første kælketur, for man må 
jo tage den smule sne, man får. Og 
heldigvis var der lige nok til, at kæl-
ken kunne glide.
Selvom børnene nok ikke husker 
sneen fra sidste år, var de slet ikke i 
tvivl om, hvad en kælk skal bruges til. 
De sprang lige om bord og var klar 

til en trækketur. Da mine arme var 
ved at være lange, gik vi over på mar-
ken. Der har vi alletiders bakke, som 
passer fint til at kælke på. Med jubel 
og høje grin susede de store ned ad 
bakken, mens de små og jeg blev ved 
bakkens top.
 
En gang om måneden i de sidste 4 
måneder har Lene og jeg haft bør-
nene med i bio i Kjellerup. Vi har 
set små film med Cirkeline og Bamse 
og Kylling. Filmene tog omkring 15 
min., og det var helt passende for 
denne aldersgruppe. De store sad der 
i sædet med store forundrede øjne, 
mens de helt små sad på gulvet og le-
gede. Det har været en god oplevelse 
specielt for de store børn.   
Jeg har valgt, at den sidste plads i bla-

det for denne gang skal omhandle et 
uddannelsesforløb, jeg netop har af-
sluttet. To hele lørdage og 7 onsdag 
aftner har jeg været på ”Børns mo-
torik, sansning og bevægelse”. Jeg 
gik ind i forløbet med et ønske om 
at blive bedre til at koble teori på min 
dagligdag, at sætte ord på, hvorfor jeg 
gør, som jeg gør. Ikke for børnenes 
eller forældrenes skyld, men for min 
egen. 
Det har været rigtig godt at få sat ord 
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på dagligdagens gøremål, få nye ideer 
og udvidet tankegangen. Forløbet har 
været en blanding af  teori og prak-
sis. Den teoretiske del omhandlede 
i store træk sanseapparatet, børns 
sansning og vigtigheden heraf. Vi har 
rundet hjernens anatomi for at for-
stå, hvad det er der sker, og hvorfor 
nogle børn udvikler sanseintegratet, 
adhd osv. Vi har rundet børnemiljø 
og børne apv, hvilket gav mig et nyt 
aspekt. Jeg har måske ikke haft de 
store faglige overvejelser, da jeg ind-
rettede legerum. Jeg kan se børnene 

trives, og nu ved jeg hvorfor. 
Den praktiske del har bestået af  bør-
nemassage, nye lege og aktiviteter, 
der udfordrer motorikken og giver 
barnet en vifte af  sanseindtryk. 
Jeg kan godt fornemme, at jeg kan 
skrive om dette emne i dagevis, men 
det går jo ikke. Jeg slutter af  med at 
citere et lille stykke: ”At de primær 
sanser stimuleres, giver grundlag for 
at barnet er rustet til at blive Ein-
steins – Det er ikke sikkert, de bli-
ver det, men grundlaget for det er til 
stede”

”Kropslig selvtillid skabes ved stimuli 
af  de primær sanser – kropslig selvtil-
lid er nødvendig for at trives”

Mad er vitaminer til maven.
Motion er vitaminer til kroppen og
Sansestimuli er vitaminer til hjernen.        

Forsinket glædelig jul 
og godt nytår

Lotte Anckersen
www.lottesprivatedagpleje-vinder-
slev.dk

Børnehjørnet
Børnehjørnet i Sognehuset summer 
af  liv hver tirsdag. Børn og voksne 
mødes kl. 16.15, og snakken går livligt 
over saftevandet, kaffen samt frugt 
og grønt. Der er så mange ting, der 
skal lyttes til, for vi har alle oplevet 
noget, vi gerne vil dele med hinan-
den. Børnene er meget hurtige til at 
minde de voksne om, at der mangler 
saltstænger, hvis de altså er sluppet 
op, for de skal helst på bordet hver 
gang.
Her i efteråret har vi hørt om farver 
i Bibelen. Vi har hørt om en super-
kreativ Gud, der bruger hele farve-
spektret for at fortælle os, at farver 
er forskellige og sætter kulør på livets 
begivenheder. Vi mennesker er også 
meget forskellige, men ingen kan 
undværes i Guds fantastiske palet, og 
Gud holder af  hver eneste farve og 
forskellighed, som Han har skabt.
Vi har bl.a. hørt om farven orange, - 
ildens farve. Her hørte vi om Daniels 
venner i den gloende ovn, og hvor-

dan Gud på forunderlig vis sendte 
engle til at frelse dem fra døden og 
ildens fangarme.
Efter de forskellige farvegennem-
gange var vi på et farveløb, og vi fik 
derved opfrisket nogle bibelhistorier.
Børnehjørnet har to eftermiddage 
været rundt i Vinderslev for at sælge 
lodsedler, så vi siger TAK til alle jer, 
der på denne måde har været med 
til at støtte Søndagsskolens og Bør-
nehjørnets arbejde. Undervejs fik vi 
snakket med en del mennesker, og vi 
fik trykket på en del forskellige dør-
klokker.
Børnehjørnet har været med til en 
Familieaften i Missionshuset, hvor 
der først var fællesspisning. Deref-
ter havde vi besøg af  ”Niller”. Han 
underholdt hele aftenen både med 
bibelfortælling, sang og fælles lege og 
konkurrencer, så vi havde en herlig 
aften.
Børnehjørnet deltog også den 5. de-

cember i pastagudstjenesten som 
havde temaet: Guds fantastiske palet.
Børnehjørnet sang to friske bevæ-
gelsessange, hvor menigheden bl.a. 
skulle synge og gøre bevægelser.
Her er et omkvæd fra den ene sang:

Det er Gud, der giver
hele verden krudt og kulør.
Han har fundet på de farver,
der giver skyhøjt humør.
Han er superkreativ,
Wa-ba-da-bah.
Han har skabt mig,
han har formet mit liv.

Børnehjørnet holder snart juleaf-
slutning med risengrød og pakkeleg, 
men vi er klar til at starte op igen i 
det nye år tirsdag den 7. januar og 
derefter hver tirsdag. Alle børn og 
voksne kan være med.

Børnehjørnehilsen 
Anne Marie Najbjerg, Krokusvej
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Michael Valbjørn
Exam. Assurandør

Ring til 3070 2522
mva@arosforsikring.dk

Forsikring af hele familien  
og alt hvad I holder af... 

                                                                     Hans Henrik Schnoor.

Opbevaring af  dine  ting for vinteren,  opvarmet eller u-opvarmet hal
Se billeder , priser og bertingelser på       www.farmparking.dk 
         farmparking@energimail.dk        Karsten Horup   41908237

  Klinik for fysiurgisk massage
      v/ Zita Hildebrandt Agerskov

Nørregade 19 
8620 Kjellerup

Tlf.  22 79 52 19
e-mail: fysmas1@gmail.com

www.fysmas.dk
Velvære for krop og sjæl   

              

               
          Leverandør af  edb løsninger,

             kontormaskiner/ - møbler og kontorartikler.

         Serviceværksted for edb og kopi- /kontormaskiner

   

Kim Christensen, Vinderslevvej 33 
Tlf. 60 16 85 97

                      Mæglerne 
                  Kjellerup

Torvet 1
8620 Kjellerup

Telefon 86 88 28 22 

   

Telefoni tilpasset dit behov
       
           www.fonet.dk

                

                    ... hos Birthe        
              
            Dame og Herrefrisør
              FDZ Zoneterapeut RAB
              Liljevej 43 Vinderslev   
              8620 Kjellerlup

              86 88 85 13

  



39

   

Dennis Rasmussen, Hauge

                                             

Hauge Forsamlingshus

Plads til ca.  100 personer.  
For udlejning kontaktes Hauge
Minnimarked,  tlf.  86 88 80 13  

  
    Pederstrup Tagservice
Miljøgodkendt afrensning af  eternittag

Maling efter eget farvevalg
5 års garanti

Algebehandling af  alle slags tage m.m.
Uforbindende tilbud gives

v/ Karsten Lørup
Tøndborgvej 56, 8620 Kjellerup
Tlf.  86888181         61348671  

 Hauge Minimarked
Haugevej 33

8620 Kjellerup
Tlf./Fax nr.  86 88 80 13

   

J.L. Auto
Vinderslevholmvej 15

8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 84 00

   

Vinkelvej 2  - 8620 Kjellerup
Tlf.  86 88 44 44

Almtoftvej 32
8620 Kjellerup
Tlf. 86 88 13 70

 
   Klovbeskæring
 
 
               K.V. Andersen  ApS
              v/Kaj Andersen
          
              Tlf.  nr.  40289204
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PARALLELVEJ 9 - 8620 kJELLERUP
TLF.  : 86 88 22 88 - FAX. : 86 88 32 88
INFO@KUSK.DK   WWW.KUSK.DK

    

    Kjellerup afdelingen, Søndergade 17 A
8620 Kjellerup, tlf  70 26 86 20,  sparkron.dk

www.vinderslevforsamlingshus.dk 
V/ Louise Bech

Tlf. 86888080 - 51522195

                            Entreprenørfirma. 
Kloak problemer / Nedsivningsanlæg

TV-inspektion - Reparationer - Nye anlæg - Strømpeforing
Forsikringsskader - Entreprenørarbejde - Pejling - Udskiller

Tag en snak med din lokale aut. Kloakmester Martin B Madsen

Ring på  40 59 90 45  eller  86 82 90 44

Vognmand
Henrik Andersen   Vinderslev,   Tlf. 20 42 28 65

EL-installationer udføres i
-boliger, landbrug, institutioner og

industrivirksomheder af  konkurrencedygtig 
el-installatør, når det gælder :

-KVALITET
- PRIS

-SERVICE
-med 12 års erfaring i løsninger af  styrings-

tekniske opgaver baseret på PLC-teknik
Den lokale el-installatør, det kan og vil

KYLLINGS EL-SERVICE 
V/Aut. el-installatør Jens Jørgen Kylling
Gl. Dalsgårdsvej 2.      8620 Kjellerup

     Tlf.  86 88 61 71   -  Mobil  40 10 61 71  Fax 86 88 61 70   - 24-timers døgnvagt

Hønholtvej 9 - Pederstrup
8620 Kjellerup

Tlf. 86 88 88 32
www.landhandelen.dk

Lundgaards Maskinstation
Alt markarbejde

udføres
Tlf.  86 88 81 59

   
  

                     
            

              
                     MALERMESTER

  

                   Vinderslevvej 69
                         8620 Kjellerup
                         Tlf.     86888266
                        Mobil  40428266
                    Se nr :  25158105

Mausing Forsamlingshus
 

For udlejning og fremvisning, kontakt
Nina Petersen  Tlf.  86 88 81 47

Udlejning v/ Jan Storm
Telt-service - borde og stole

TLF. : 26 16 43 12
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              PEDERSTRUP
 VOGNMANDSFORRETNING
                                   
               
            
               Rosenvænget 9, Pederstrup, 8620 Kjellerup

Kontor   86 88 81 70     Sanne 60926414
www.kkpederstrup.dk

Kørsel m Kran og containere udlejes.
Bortkørsel af  affald m.m.

Levering af  grus, sand, granit, jord, harpet jord 

Stampes
Murerforretning

Haugevej 47
8620 Kjellerup
Tlf. 86888383

Mobiltlf.  40518383   

22 46 36 92

Borgerforeningen for

Vinderslev Valgdistrikt
Formand : Henrik H. Jakobsen, 28 72 82 90   

Salon Demuth
v/Rita Krogsdal

Liljevej 39, Vinderslev
8620 Kjellerup,
Tlf. 86 88 84 42

   

Støt vores 
annoncører 

- 

de st
øtter

 

LOKALBLADET!
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Forenings- og gruppevejviser
Husk at lade redaktionen vide, hvis der er 

forkerte eller manglende oplysninger i vejviseren.

Brugerrådet på Malmhøj
Fmd.: Flemming Grønkjær, Vinderslevvej 8      Tlf. 86888421

Børne- og Fritidsgården
Leder Linda Mortensen   Tlf. 89703290
 
Børne- og Fritidsgårdens bestyrelse  
Fmd.: Knud Friis, Vinderslevholmvej 50   Tlf: 86880688

Børnehjørnet
Alice Friis, Vinderslevholmvej 50 Tlf. 86880688
Anne Marie Vejen Najbjerg, Krokusvej 15 Tlf. 86889777
Helle Frølund, Krokusvej 2 Tlf. 86888352
Lene Mathiasen, Vinderslevholmvej 27 Tlf. 45941716

Dagplejere
Ann Britt Møller, Pederstrupvej 58 Tlf. 61540730
Anni Borum, Liljevej 30  Tlf. 86888516
Hanne Skov, Krokusvej 13  Tlf. 86888534
Lotte Andersen, Vinderslevholmvej 20 Tlf. 86888800
Pia Schødt Iversen, Tøndborgvej 15 Tlf. 23927006
Susanne Vad Westergaard, Tulipanvej 12 Tlf. 86888489
    
Hauge Forsamlingshus    
Fmd.: Ellen Schläger, Haugevej 34  Tlf. 86888237
 
Hauge Ungdoms- & Gymnastikforening 
Fmd.: Lis Bjørn Jensen, Haugevej 30  Tlf. 86888178

Indre Mission i Mausing    
Fmd.: Uffe Hansen, Hesselskovvej 11 Tlf. 86867476

Indre Mission i Vinderslev   
Fmd.: Per Hauge, Liljevej 13 Tlf. 86888165

Malmhøj Tlf. 89704080

Mausing Beboerforening
Fmd.: Matthias Linack Tlf. 86841483

Mausing Forsamlingshus   
Fmd.: Karl Petersen, Pederstrupvej 73                    Tlf. 86888147

Pederstrup Vandværk
Fmd.: Jes Christensen, Tøndborgvej 6            Tlf. 41418988

Pensionistforeningen    
Fmd.: Henry Lund, Tulipanvej 1 Tlf. 86812767     

Sognemenigheden, Grathe
Præst: Tina Nickelsen Frank, Blichersvej 32 Tlf. 86880002
Fmd.: Verner Pedersen, Haugevej 39 Tlf. 86888392

Sognemenigheden, Vinderslev
Præst: Frede Møller, Tingskrivervej 28b Tlf. 86886005
Fmd.: Johannes Lauritsen, Haugevej 38 Tlf. 86888445

Soldatervennekredsen
Fmd.: Jakob Lundgaard, Lundgårde 11 Tlf. 86888157

Støttepillerne
Fmd.: Jens Pedersen, Haugevej 2 Tlf. 86888902

Valgmenigheden    
Præst: Karen Marie Ravn, Kirkebakken 13 Tlf. 86881110
Fmd.: Svend Aage Thomsen, Lindevej 30  Tlf. 86881941

Venstre Vinderslev-Kjellerup  
Fmd.: Orla Jensen, Ungstrupvej 18 Tlf. 20425133

Vinderslev Aftenskole
v/ Agnes Hansen, Vinderslevvej 44 Tlf. 86888308

Vinderslev Borgerforening   
Fmd.: Henrik H. Jakobsen, Pederstrupvej 50 Tlf. 51501646

Vinderslev Forsamlingshus   
Fmd.: Nina Hansen, Vinderslevvej 33 Tlf. 20878597

Vinderslev Idrætsforening  
Fmd.: Bjarne Madsen, Østerbro 1, Vattrup Tlf. 24484070 

Vinderslev og Omegn Invest ApS
Fmd.: Charlotte Vindum, Pederstrupvej 30 Tlf. 26303732

Vinderslev og Omegns Lokalråd
Fmd.: Jane Vibjerg, Hønholtvej 5 Tlf. 35266010

Vinderslev Skole
v/ Thorkild Skovbo, Vinderslevholmvej 2  Tlf. 89702470
Skolefritidsordningen Tlf. 89702480
Klub (12-16.30) Tlf. 89702479 
Skolebestyrelsen    
Fmd.: Hanne Bak, Vinderslevvej 37 Tlf. 25169111

Vinderslev Vandværk    
Fmd.: Niels Brink,  Haurbakvej 19  Tlf. 20458222

Windir Spejderne    
Fmd.: Dorte Kvistgaard Jakobsen, Lundgårde 2 Tlf. 22160909
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Aktivitetskalenderen
Sidste frist for indlevering af  stof  til næste 
nummer er den 25. februar.

Få dine forenings- og gruppearrangementer
med i næste udgave.

GRATHE SOGNEMENIGHED
19. januar kl. 17.00 i Grathe Kirke
Gudstjeneste og menighedsmøde

28. januar kl. 19.00 i konf.stuen i Vium
Studiekredsaften: De Ti Bud

19. feb. kl. 19.00 i konf.stuen i Thorning
Studiekredsaften: Fadervor

4. marts kl. 19.00 i klubhuset i Hauge
Studiekredsaften: Trosbekendelsen

INDRE MISSION, MAUSING
11. februar kl. 19.30 hos Alise & Uffe 
Hansen, Hesselskovvej 11
Samtalemøde (Johs. Åb. kap. 9)

4. marts kl. 19.30 hos Bodil & Jakob 
Lundgaard, Lundgårde 11
Samtalemøde (Johs. Åb. kap. 10)

17. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/fritidsforkynder Thorvald 
Jensen, Karup

18. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/missionær Christen Peter 
Olesen, Ejstrupholm

20. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/fritidsforkynder Ejnar Lind-
bjerg, Videbæk

21. marts kl. 19.30 i Mausing Mh
Møderække v/børnekonsulent Randi Taul-
borg, Aulum

INDRE MISSION, VINDERSLEV
23. januar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/missionær Finn Naj-
bjerg, Vinderslev

28. januar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Sangaften v/missionær Finn Najbjerg, Vin-
derslev og organist Metha Giversen, Vinder-
slev

3. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær Poul Erik Han-
sen, Farsø

4. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær Finn Najbjerg, 
Vinderslev

5. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/missionær Simon Overgaard 
Pedersen, Lemvig

6. februar kl. 19.30 i Vinderslev Kirke
Missionsuge/gudstjeneste v/sognepræst 
Lars Morthorst Christiansen, Brandstrup

7. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Missionsuge v/fritidsforkynder Henning 
Hollesen, Aulum

17. februar kl. 14.30 i Vinderslev Mh
Eftermiddagsmøde v/genbrugskonsulent 
Britta Mikkelsen, Snejbjerg
”Indre Missions genbrugsarbejde”

25. februar kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Bibelforedrag v/sognepræst Frede Møller, 
Hinge: ”Johannes Døbers liv og virke”

25. marts kl. 19.30 i Vinderslev Mh
Møde v/missionær Heri Elttør, Aulum

MAUSING FORSAMLINGSHUS
12. og 26. januar kl. 19.00
Lotterispil

11. februar kl. 19.30
Fællesspisning

9. og 23. februar kl. 19.00
Lotterispil

23. februar kl. 14.00-16.30
Fastelavnsfest for børn

8. og 23. marts kl. 19.00
Lotterispil

6. og 20. april kl. 19.00
Lotterispil

VALGMENIGHEDEN
21. januar kl. 19.30 i Valgmh. sal
Foredrag v/Rune Lykkeberg

19. februar kl. 19.30 i Valgmh. sal
Billedforedrag v/Per Bak Jensen

11. marts kl. 19.30 i Valgmh. sal
Generalforsamling

VINDERSLEV BORGERFORENING
20. februar kl. 19.30 på Vinderslev Skole
Generalforsamling

VINDERSLEV IDRÆTSFORENING
3. februar kl. 19.00 i klubhuset
Generalforsamling

22. februar kl. 10.00 i klubhuset
Årlig hovedrengøring

1. marts kl. 14.00
Seniorafdelingen træningsstart

23. marts kl. 10.00
Gymnastikafslutning

6. april kl. 10.00
Ungdomsafdelingen træningsstart

VINDERSLEV PENSIONISTFORE.
15. januar kl. 14.30 på Malmhøj
Korbesøg fra Sandgårdsparken

12. februar kl. 14.30 på Malmhøj
Besøg af  Bent Olesen, Kjellerup

12. marts kl. 14.30 på Malmhøj
Fortælling v/Lena Papsø, Farsø

23. april kl. 14.30 på Malmhøj
Generalforsamling

VINDERSLEV SOGNEMENIGHED
18. februar kl. 19.30 i kirken og i 
Sognehuset
”Kender du din kirke?” v/sognepræst Frede 
Møller, Hinge
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